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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

16.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 27 de agosto de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

CAMPEONATOS DA EUROPA DE ATLETISMO IPC  
(INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE) 

 
“Portugal participou nos Campeonatos da Europa de 
Atletismo IPC (International Paralympic Committee), em 
Swansea no País de Gales. 
 
Foram 22 os atletas que vestiram as cores lusas neste 
evento: António Monteiro, Carlos Ferreira, Carlos Lima, 
Cátia Almeida, Cláudia Santos, Cristiano Pereira, Eduardo 
Sanca, Érica Gomes, Firmino Baptista, Inês Fernandes, 
José Azevedo, Lenine Cunha, Luís Gonçalves, Mª da 
Graça Fernandes, Mª Odete Fiúza, Mário Trindade, 
Nélson Gonçalves, Nuno Alves, Raquel Cerqueira, 
Ricardo Marques, José Rodolfo Alves e Samuel Freitas. 
 
Participaram em 23 provas ao longo dos cinco dias de 
competição que teve o seu início dia 18 de agosto e o seu 
fim a 23 de agosto, nesta que é a quarta edição dos 
campeonatos. No total foram mais de 600 atletas, de cerca 
de 40 países que competiram pelas quase 200 medalhas 
em disputa. 
 
Terminado os Campeonatos da Europa de Atletismo IPC 
o balanço foram 10 medalhas, uma excelente prestação 
portuguesa onde garantimos: 
 
- 1 Medalha de Ouro: Nuno Alves - 5000m T11 
(deficiência visual) 
 
- 6 Medalhas de Prata: Firmino Baptista - 100m T11; 
Nuno Alves - 1500m T11; Cristiano Pereira - 1500m T20 
(deficiência intelectual); Luís Gonçalves - 400m T12 
(deficiência visual); Lenine Cunha - Salto em 
Comprimento T20; Maria Odete Fiúza - 1500m T12 
 

- 3 Medalhas de Bronze: Mário Trindade - 100m T52 
(deficiência motora); Carlos Ferreira - 5000m T11; Cátia 
Almeida - 1500m T20 
 
Em Odivelas, temos uma ligação muito forte com o 
Desporto para pessoas com deficiência, estando sedeada 
no concelho a Federação Portuguesa de Desporto para 
pessoas com Deficiência na freguesia do Olival 
Basto/Póvoa de Sto. Adrião. Temos vindo a desenvolver 
diversas parcerias com a FPDD, tornando a prática 
desportiva adaptada parte de um vida ativa, combatendo o 
sedentarismo e a exclusão social. 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de Câmara, 
apresenta um voto de congratulação reconhecendo o 
mérito da prestação de todos os atletas e a sua 
importância para o Desporto para pessoas com 
Deficiência. 
 
Deste voto de congratulação será dado conhecimento ao 
Comité Paralímpico de Portugal e à Federação Portuguesa 
de Desporto para pessoas com Deficiência.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

13.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
12.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 - EXTRAORDINÁRIA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º Interno 
2014/7148, de 2014.07.31, de autorização da 12.ª 
Alteração Orçamental 2014, Extraordinária, de acordo 
com o proposto na referida informação, nos termos dos 
Mapas anexos à mesma. 
 
“12.ª Alteração Orçamental 
 
A 12.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2014 
serve para proceder ao reforço das seguintes rubricas: 
 
-Projeto 6/A/2014, no valor de 218,31€ (duzentos e 
dezoito euros e trinta e um cêntimos), devido ao aumento 
do valor dos juros do empréstimo do IHRU (Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana); 
 
-O valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros), na rubrica 
referente a “remuneração por doença e 
maternidade/paternidade”; 
 
-30.000,00€ (trinta mil euros), relativa à rubrica de 
“subsídio de turno”; 
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-Na rubrica respeitante a “indemnização por cessação de 
funções, com o valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros); 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 117.166,81€ (cento e dezassete mil, cento e 
sessenta e seis euros e oitenta e um cêntimos), 
verificando-se uma diminuição das despesas de capital no 
valor de 213,81€ (duzentos e treze euros e oitenta e um 
cêntimos) por contrapartida de um acréscimo de igual 
montante ao nível das despesas correntes, conforme 
quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

117.166,81 116.953,00 

Total de Despesas 
Capital 0,00 213,81 

Total Geral 117.166,81 117.166,81 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

14.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
13.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 

 
13.ª Alteração Orçamental, 14.ª Modificação Orçamental, 
de acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/7594, de 2014.08.21, nos termos dos mapas anexos 
à referida informação. 
 
“13.ª Alteração Orçamental 
 
A 13.ª Alteração Orçamental de 2014 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforço e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania: 
O valor de 7.051,45€ (sete mil e cinquenta e um euros), 
para o projeto “Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima”. 
 
-No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
O valor de 7.000,00€ (sete mil euros), para o projeto “I 
Festival Marmelada Branca e Doçaria”. 
 
-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
No projeto referente a “Equipamento Municipais”, a 
inscrição de 12.000,00€ (doze mil euros); 

Uma verba de 7.000,00€ (sete mil euros), relativo ao 
projeto “Instalações Municipais – Conservação, 
Reparação e Beneficiação de Instalações Municipais”, para 
substituição de AVAC por tentativa de furto no Gabinete 
de Intervenção Social, no Pingo Doce da Póvoa de Santo 
Adrião; 
 
No projeto referente a “Intervenções Diversas em 
Equipamentos Culturais”, a inscrição de 12.000,00€ (doze 
mil euros); 
 
No projeto referente a “Trabalhos Diversos em 
Equipamento Desportivo”, a inscrição de 9.000,00€ (nove 
mil euros); 
 
Uma verba de 8.000,00€ (oito mil euros), relativo ao 
projeto “Conservação e Reparação de Viaturas”. 
 
 
-No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
O valor de 8.000,00€ (oito mil euros), relativo ao projeto 
“Apetrechamento de Escolas EB2,3, no sentido reforço 
rubrica PAGIEE; 
 
No projeto “Criação e Preservação de Espaços Urbanos – 
limpeza Urbana”, o valor de 10.000,00€ (dez mil euros), 
para intervenções Limpeza Urbana. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 132.414,81€ (cento e trinta e dois mil quatrocentos 
e catorze euros e oitenta e um cêntimos), verificando-se 
um aumento das despesas correntes no valor de 
21.000,00€ (vinte e um mil euros), por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 91.871,88 70.871,88 

Total de Despesas 
Capital 

40.542,93 61.542,93 

Total Geral 132.414,81 132.414,81 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 
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EDUCAÇÃO 
 

 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
NAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO LETIVO 2014/2015 
 

Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação, no 
âmbito da Gestão do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) nas escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico, para o ano letivo 2014/2015, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno 2014/7604, de 
2014.08.21: 
 
-Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação 
Tripartido a celebrar entre o Município de Odivelas, os 
Agrupamentos de Escolas, e as Associações de Pais e 
Encarregados de Educação;  
 
 -Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação a 
celebrar entre o Município de Odivelas, os Agrupamentos 
de Escolas, e as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social. 
 
As entidades gestoras são as seguintes, nos termos da 
informação acima referida: 
  
“ENTIDADES GESTORAS: 
 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB Sophia de Mello Breyner Andresen - Gestão com o 
Centro Comunitário Paroquial de Famões (IPSS) 
EB de Casais de Trigache - Gestão com o Centro 
Comunitário Paroquial de Famões (IPSS) 
EB da Quinta das Dálias - Gestão com o Centro 
Comunitário Paroquial de Famões (IPSS) 
EB Veiga Ferreira - Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB Veiga Ferreira  
 
 
Agrupamento de Escolas n.º 4 de Odivelas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB D. Dinis n.º 1 - Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB D. Dinis n.º 1 
EB de António Maria Bravo - Gestão com IPPI - 
Instituto Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB Bernardim Ribeiro - Gestão com IPPI - Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB Maria Máxima Vaz - Gestão com IPPI - Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
 
 
Agrupamento de Escolas de Caneças 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB Francisco Vieira Caldas - Gestão com Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada (CCPR) 

EB Artur Alves Cardoso - Gestão com Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada (CCPR) 
EB Cesário Verde - Gestão com Centro Comunitário e 
Paroquial da Ramada (CCPR) 
EB Professora Maria Costa - Gestão com Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada (CCPR) 
 
 
Agrupamento de Escolas D. Dinis 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB Rainha Santa - Gestão com IPPI - Instituto Português 
de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB Maria Lamas - Gestão com IPPI - Instituto Português 
de Pedagogia Infantil (IPSS) 
 
 
Agrupamento de Escolas Moinhos de Arroja 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB Manuel Coco - Gestão com o Centro Comunitário 
Paroquial de Famões (IPSS) 
EB de Porto Pinheiro - Gestão com o Centro 
Comunitário Paroquial de Famões (IPSS) 
 
 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Odivelas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB do Casal da Serra - Gestão com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB Casal da Serra 
EB da Quinta da Condessa - Gestão com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB Quinta da 
Condessa  
EB de Vale Grande - Gestão com o Centro Comunitário e 
Paroquial de Famões 
EB Quinta da Paiã - Gestão com o Centro Comunitário e 
Paroquial de Famões  
EB Mello Falcão - Gestão com o Jardim Infantil Popular 
da Pontinha  
EB da Serra da Luz - Gestão com o Jardim Infantil 
Popular da Pontinha 
EB Dr. Mário Madeira - Gestão com o Jardim Infantil 
Popular da Pontinha 
 
 
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB Barbosa du Bocage - Gestão com IPPI - Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB da Quinta S. José - Gestão com IPPI - Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
EB de Olival Basto - Gestão com IPPI - Instituto 
Português de Pedagogia Infantil (IPSS) 
 
 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana 
Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico: 
EB de Amoreira - Gestão com Centro Comunitário e 
Paroquial da Ramada (CCPR) 
EB de Casal dos Apréstimos - Gestão com Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada (CCPR) 
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EB Eça de Queirós - Gestão com Centro Comunitário e 
Paroquial da Ramada (CCPR) 
EB João Villaret - Gestão com Centro Comunitário e 
Paroquial da Ramada (CCPR)” 
 
 
As Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação 
são as seguintes: 

 
“PROPOSTA DE ACORDO DE 

COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. Pelo Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 
2013, do Ministério da Educação e Ciência, 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 e 
Ciência 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, relativamente às Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 
 
3. No âmbito do diploma, consideram-se Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as atividades que sejam 
de caráter educativo e formativo que incidam na 
aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas 
estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, 
científico, técnico e das tecnologias da informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio e de 
educação para a cidadania. 
 
4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa e 
formativa gratuita, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo, de inscrição facultativa, 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 o referido Despacho que na planificação das 
AEC devem ser tidos em conta os recursos docentes 
necessários à sua implementação, até ao limite de 5 horas 
por semana, após afetação obrigatória dos recursos 
humanos próprios do agrupamento de escolas, conforme 
indicado no número 3, do Artigo 10.º, Secção IV do 
mesmo Despacho. 
 
7. Define ainda o referido Despacho que na planificação 
das AEC devem ser tidos em conta, os recursos existentes 

na comunidade, nomeadamente Associações Culturais, 
IPSS, entre outros. 
 
8. 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, o número de alunos por 
atividade, o número de horas previstas e os recursos 
humanos necessários ao funcionamento das AEC a 
contemplar neste Acordo 
 
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-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) os dados 
referentes à sua implementação, conforme definido no 
número 2 do Artigo 4.º do Regulamento das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, 
definido no Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 
2013.  
 
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 DE __________, 
com sede na Escola ___________, Rua 
__________________, ____________, Pessoa Coletiva 
n.º _____________, neste ato representado pelo/a 
Senhor/a Diretor/a do Agrupamento, Professor/a 
______________________, adiante designado por 
SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
_______________________, IPSS, com sede na Rua 
______________ – ____________, Pessoa Coletiva n.º 
____________ neste ato representado pelo/a Senhor/a 
Diretor/a, ____________, adiante designado por 
TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
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 
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Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 9265-B/2013, 
de 15 de julho, do Ministério da Educação e Ciência, 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(s) Escola(s) ________. 
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) a desenvolver na(s) Escola(s), ao horário semanal 
de cada atividade, ao local de funcionamento, ao número 
de alunos por atividade, aos recursos humanos necessários 
ao funcionamento das AEC e ao número de horas 
previstas no decorrer do ano letivo, 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 de candidatura ao 
Programa em questão, nos termos definidos pelos 
diplomas do Ministério da Educação e Ciência; 
 
b) Proceder à transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro definido 
nos termos do artigo 3º, Capítulo II, do anexo ao 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, para o 
desenvolvimento das AEC na(s) Escola(s) ________, 
conforme estipulado no Anexo I ao presente Acordo, em 
três tranches sendo a primeira transferência realizada até 
ao dia 15 do mês de início do 1º período letivo /setembro 
2014; a segunda transferência até ao dia 15 do mês do 
término do 1º período letivo /dezembro de 2014 e a 
terceira e última transferência, até ao dia 15 do mês de 
início do 3º período letivo/abril 2015; 
 
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) Monitorizar o processo de inventariação dos materiais e 
equipamentos adquiridos pelo Terceiro Outorgante, em 
conjunto com o Segundo Outorgante. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Inventariar os recursos docentes de quadro, próprios do 
agrupamento de escolas, e disponíveis para a realização de 
uma ou mais AEC, no sentido de estes serem 
obrigatoriamente afetos à ou às AEC, nos termos do 
Despacho Normativo nº 6/2014 de 26 de maio e do 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho. 
 
b) 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; 
 
c) 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 dentro dos limites do Despacho n.º 
9265-B/2013, de 15 de julho, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos a afetar a cada 
atividade; 
 
d) Planificar, supervisionar e acompanhar a programação 
das AEC, tendo por base o Projeto Educativo do 
respetivo Agrupamento de Escolas, garantindo a 
articulação de todos os componentes curriculares; 
 
e) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com os objetivos definidos no projeto 
educativo do agrupamento de escolas, o Plano Anual de 
Atividades do Estabelecimento de Ensino bem como 
outras diretrizes produzidas pelo Ministério da Educação 
e Ciência, submete-la à aprovação do Conselho 
Pedagógico e à deliberação do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas; 
 
f) 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; 
 
g) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica 
conforme definido no Regulamento Interno do 
agrupamento de escolas e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com a entidade promotora e a 
entidade parceira; 
 
h) Efetuar a avaliação da implementação, aplicação e 
resultados do Programa, conjuntamente com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgantes; 
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i) Referir em sede de Regulamento Interno as implicações 
das faltas às Atividades de Enriquecimento Curricular, nos 
termos do número 2 do Artigo 8.º, do Despacho 9265-
B/2013, de 15 de julho; 
 
j) Proceder ao inventário 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. 
 
k) Facultar ao Ministério da Educação e Ciência, 
informação relativa ao perfil dos recursos docentes afetos 
às atividades de enriquecimento curricular, 
designadamente os respeitantes às habilitações literárias e 
qualificações profissionais; 
 
l) 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 instalações, nos termos a 
definir entre as partes. 

 
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 lecionarem na(s) Escola(s) ________, conforme 
estipulado no Anexo I ao presente Acordo e em 
conformidade com o estipulado no Despacho n.º 9265-
B/2013, de 15 de julho, que aprovou o “Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do 
Ensino Básico”; 
 
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) Assegurar a existência de um elemento de coordenação 
das AEC com a função de garantir o funcionamento 
regular do programa;  
 
d) 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; 
 
e) 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 Ciência; 

 
f) Efetuar o pagamento aos professores através das verbas 
transferidas pelo Primeiro Outorgante 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) 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; 
 
h) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo, serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, na(s) Escola(s) ________, 
assumindo integral responsabilidade pela não utilização 
das referidas verbas para o fim a que se destinam; 
 
i) 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; 
 
j) Colaborar na gestão dos recursos humanos afetos à 
vigilância dos recreios e limpeza das instalações, mediante 
a negociação prévia dos seus termos entre as partes; 
 
k) Garantir que todos os materiais/equipamentos, que não 
sejam de desgaste rápido, adquiridos no âmbito do 
Programa das AEC, serão entregues à Coordenação da(s) 
Escola(s) ________, 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 e à data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano letivo 2014/2015.  

 
Cláusula Sétima 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 17 – 9 de setembro de 2014  

13 
 

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 três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2014 
 
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, os espaços a afetar a cada 
atividade, o número de horas e os recursos docentes a 
afetar. 
 
Agrupamento de Escolas de _____________ 
 
ESCOLA: Escola Básica ________________ 
 
Regime de Funcionamento da Escola: ___________ 
 
Atividades: __________________________________ 

 

 
 
 
RD1 – Recursos Docentes Internos do Agrupamento de 
Escolas 
RD – Recursos Docentes a contratar” 

 
 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. Pelo Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 
2013, do Ministério da Educação e Ciência, 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 e 
Ciência 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, relativamente às Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 

3. No âmbito do diploma, consideram-se Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as atividades que sejam 
de caráter educativo e formativo que incidam na 
aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas 
estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, 
científico, técnico e das tecnologias da informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio e de 
educação para a cidadania. 
 
4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa e 
formativa gratuita, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo, de inscrição facultativa, 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 o referido Despacho que na planificação das 
AEC devem ser tidos em conta os recursos docentes 
necessários à sua implementação, até ao limite de 5 horas 
por semana, após afetação obrigatória dos recursos 
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humanos próprios do agrupamento de escolas, conforme 
indicado no número 3, do Artigo 10.º, Secção IV do 
mesmo Despacho. 
 
7. Define ainda o referido Despacho que na planificação 
das AEC devem ser tidos em conta, os recursos existentes 
na comunidade, nomeadamente Associações Culturais, 
IPSS, entre outros.  
 
8. 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, o número de alunos por 
atividade, o número de horas previstas e os recursos 
humanos necessários ao funcionamento das AEC a 
contemplar neste Acordo 
 
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-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) os dados 
referentes à sua implementação, conforme definido no 
número 2 do Artigo 4.º do Regulamento das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, 
definido no Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 
2013.  
 
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 na Escola ___________, Pessoa Coletiva n.º 
___________, neste ato representado pelo/a Senhor/a 
Diretor/a, _____________________, adiante designado 
por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA _____________________, 
com sede na Escola _______________, Rua 
__________________, ______________, Pessoa 
Coletiva n.º __________________ neste ato 
representado pelo/a Senhor/a Presidente, 

___________________, adiante designado por 
TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
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 9265-B/2013, 
de 15 de julho, do Ministério da Educação e Ciência, 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 ______________________.  
 
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 de 
cada atividade, ao local de funcionamento, ao número de 
alunos por atividade, aos recursos humanos necessários ao 
funcionamento das AEC e ao número de horas previstas 
no decorrer do ano letivo, 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 de candidatura ao 
Programa em questão, nos termos definidos pelos 
diplomas do Ministério da Educação e Ciência; 
 
b) Proceder à transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro definido 
nos termos do artigo 3º, Capítulo II, do anexo ao 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, para o 
desenvolvimento das AEC na Escola 
________________, conforme estipulado no Anexo I ao 
presente Acordo, em três tranches sendo a primeira 
transferência realizada até ao dia 15 do mês de início do 1º 
período letivo /setembro 2014; a segunda transferência 
até ao dia 15 do mês do término do 1º período letivo 
/dezembro de 2014 e a terceira e última transferência, até 
ao dia 15 do mês de início do 3º período letivo /abril 
2015; 
 
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 
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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 e Terceiro 
Outorgantes e respetivos professores; 
 
e) Monitorizar o processo de inventariação dos materiais e 
equipamentos adquiridos pelo Terceiro Outorgante, em 
conjunto com o Segundo Outorgante. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Inventariar os recursos docentes de quadro, próprios do 
agrupamento de escolas, e disponíveis para a realização de 
uma ou mais AEC, no sentido de estes serem 
obrigatoriamente afetos à ou às AEC, nos termos do 
Despacho Normativo nº 6/2014 de 26 de maio e do 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho. 
 
b) 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; 
 
c) 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 dentro dos limites do Despacho n.º 
9265-B/2013, de 15 de julho, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos a afetar a cada 
atividade; 
 
d) Planificar, supervisionar e acompanhar a programação 
das AEC, tendo por base o Projeto Educativo do 
respetivo Agrupamento de Escolas, garantindo a 
articulação de todos os componentes curriculares; 
 
e) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com os objetivos definidos no projeto 
educativo do agrupamento de escolas, o Plano Anual de 
Atividades do Estabelecimento de Ensino bem como 
outras diretrizes produzidas pelo Ministério da Educação 
e Ciência, submete-la à aprovação do Conselho 
Pedagógico e à deliberação do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas; 
 
f) 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; 
 

g) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica 
conforme definido no Regulamento Interno do 
agrupamento de escolas e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com a entidade promotora e a 
entidade parceira;  
 
h) Efetuar a avaliação da implementação, aplicação e 
resultados do Programa, conjuntamente com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgantes; 
 
i) Referir em sede de Regulamento Interno as implicações 
das faltas às Atividades de Enriquecimento Curricular, nos 
termos do número 2 do Artigo 8.º, do Despacho 9265-
B/2013, de 15 de julho; 
 
j) Proceder ao inventário 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. 
 
k) Facultar ao Ministério da Educação e Ciência, 
informação relativa ao perfil dos recursos docentes afetos 
às atividades de enriquecimento curricular, 
designadamente os respeitantes às habilitações literárias e 
qualificações profissionais. 

 
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 lecionarem na 
Escola _____________________, conforme estipulado 
no Anexo I ao presente Acordo e em conformidade com 
o estipulado no Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de 
julho, que aprovou o “Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino 
Básico”;  
 
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 Ciência; 
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e) Efetuar o pagamento aos professores através das verbas 
transferidas pelo Primeiro Outorgante 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 e à data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano letivo 2014/2015.  

 
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 
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 2014 
 
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 Básica ______________, o horário 
semanal, o número de alunos, os espaços a afetar a cada 
atividade, o número de horas e os recursos docentes a 
afetar. 
 
Agrupamento de Escolas _______________ 
ESCOLA: Escola Básica _________________ 
Regime de Funcionamento da Escola: ___________ 
 
Atividades: __________________________________ 
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RD1 – Recursos Docentes Internos do Agrupamento de 
Escolas 
RD – Recursos Docentes a contratar” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESPORTO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO  
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA 

 
Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação de Futebol de Lisboa, para a 
organização das Taças de Honra de Futsal, nos géneros 
masculino e feminino, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/7144, de 2014.07.31 
(minuta do acordo abaixo publicada, com a alteração, que 
foi proposta no decorrer da presente reunião, ao n.º 1, da 
sua cláusula sexta). 
 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 
Considerando que: 
 
− O apoio à promoção e dinamização da prática de 

atividade física e do desporto constitui uma das 
competências e atribuições das autarquias, 
nomeadamente na área da formação e a ela 
associadas. 

 
− O desporto no Município de Odivelas tem vindo a 

assumir uma posição de destaque, na medida em que 
constitui um sinal de qualidade de vida e de bem-estar 
da população. 

 
− Os equipamentos desportivos são um dos 

instrumentos fundamentais ao dispor do Município 
para a promoção do desporto; com vista à 
racionalização dos recursos disponíveis e a 
maximização dos objetivos previstos; 

 
− O Município de Odivelas tem sido uma referência no 

panorama desportivo nacional, muito devido à 
edificação e dinamização de múltiplos eventos 

nacionais e internacionais no seu Multiusos, 
infraestrutura que dispõe de condições ótimas para a 
organização de grandes eventos de nível nacional e 
internacional; 

 
− As excelentes condições existentes, devem não só ser 

usufruídas e aproveitadas pelo público e desportistas 
do Concelho, como tornadas conhecidas no mapa do 
futsal, trazendo ao município representantes da 
modalidade. 

 
A Câmara Municipal de Odivelas reconhecendo a 
importância da organização de grandes eventos como 
fator de desenvolvimento da modalidade, na promoção do 
Município e na promoção de estilos de vida ativa e 
saudável, associa-se à Associação de Futebol de Lisboa 
(AFL), na organização das Taças de Honra de Futsal, nos 
géneros masculino e feminino. 
 
A congregação destes interesses permite criar em Odivelas 
um conjunto de incentivos e mecanismos estimuladores 
ao desenvolvimento do Futebol/Futsal, especialmente 
porque se trata da modalidade mais praticada, com maior 
procura e impacto junto da população 
 
Assim sendo, é celebrado entre: 
 
− MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta 

da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, doravante 
designada por Município, representado neste ato por, 
Paulo César Teixeira, na qualidade de Vereador da 
Câmara Municipal de Odivelas, 

 
e  
 
− ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA, 

instituição de utilidade pública desportiva, 
contribuinte n.º 500 032 297, com sede na Rua Nova 
da Trindade, nº. 2 – 2º., em Lisboa, doravante 
designada por “AFL”, neste ato representada neste 
ato por Nuno Miguel Novais Grangeon Cárcomo 
Lobo e José Carlos Correia Loureiro, na qualidade de 
Presidente e Vice-Presidente da Direção, 
respetivamente. 
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Um Acordo de Cooperação, que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
 

O presente Acordo tem por objeto: 
 
1. Articular recursos e ações com a finalidade de 

divulgar e incrementar o Futebol/Futsal no contexto 
do desenvolvimento desportivo do Município de 
Odivelas, através da definição de princípios e normas 
claras de relacionamento entre as duas instituições. 

 
2. Promover a generalização e o desenvolvimento do 

Futebol/Futsal no concelho de Odivelas. 
 
3. Aumentar progressivamente o número de praticantes 

da modalidade, privilegiando os escalões etários mais 
baixos e o alargamento progressivo aos outros 
escalões. 

 
4. Ceder as instalações do Pavilhão Multiusos de 

Odivelas (PMO), para a realização do evento Taça de 
Honra Futsal, nos géneros masculino e feminino, 
bem como, disponibilizar instalações municipais para 
a realização do respetivo sorteio. 

 
5. As partes comprometem-se a analisar a viabilidade de 

realização de futuras iniciativas, com vista a promover 
e desenvolver a modalidade no concelho de Odivelas, 
mediante a celebração de um Acordo, de forma a 
definir situações específicas. 

 
Cláusula Segunda 

Responsabilidade Técnica 
 

A AFL assume a responsabilidade técnica pela 
organização das seguintes competições, no concelho de 
Odivelas: 
 
- Taça de Honra Futsal Masculino – Meias-finais e Final; 
 
- Taça de Honra Futsal Feminino – Meias-finais e Final. 

 
Cláusula Terceira 

Organização do(s) Evento(s) 
 

Cabe à AFL o planeamento, preparação, realização e 
avaliação dos eventos, comprometendo-se a realizar todas 
as tarefas relacionadas e inerentes à respetiva organização, 
de modo a garantir que os mesmos correspondam às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos os 
intervenientes e do público, para eventos desta natureza. 

 
 
 
 
 

Cláusula Quarta 
Responsabilidade do Município 

 
1. Ceder os espaços e infraestruturas necessárias para a 

realização do evento Taça de Honra de Futsal – 
Masculino e Feminino; 

 
2. Assegurar o normal funcionamento das instalações 

utilizadas 
 
3. Disponibilizar, mediante disponibilidade, o seguinte 

apoio técnico e logístico, na organização do evento 
Taça de Honra Futsal – Masculino e Feminino: 

 
a) Material/equipamento necessário; 
b) Colaborar na decoração do Pavilhão; 
c) Promover e divulgar o evento, pelos meios normais 

de distribuição do Município, colocando ainda ao 
dispor da AFL, o circuito de mupis; 

d) Viaturas municipais, para transporte de 
material/equipamento; 

e) Realização do sorteio das provas em instalações 
municipais; 

f) Lembranças aos representantes das comitivas. 
 
4. Conceder apoio logístico nas ações de formação 

desenvolvidas pela AFL no âmbito do presente 
Acordo, nomeadamente na cedência de instalações. 

 
5. Apoiar técnica e logisticamente a AFL na realização 

de ações de divulgação/fomento da modalidade, a 
levar a efeito no concelho de Odivelas. 

 
Cláusula Quinta 

Responsabilidade da AFL 
 

1. Assegurar os seguintes aspetos organizativos do 
evento Taça de Honra Futsal – Masculino e 
Feminino: 

 
a) A coordenação técnica; 
b) A arbitragem; 
c) O policiamento; 
d) Obtenção de licenças necessárias à realização do 

evento; 
e) Efetuar todas as apólices de seguros exigidos por lei; 
f) A mediatização do evento, comprometendo-se a AFL 

a obter a transmissão, tão alargada quanto possível; 
g) O apoio médico no local; 
h) Assumir os custos com os serviços adicionais, 

nomeadamente de limpeza, segurança/vigilância e 
outros, sendo que é da competência exclusiva da 
CMO essa aquisição, conforme previsto nos n.os 1 e 
2 do Artigo 35.º do Regulamento de Funcionamento, 
Cedência e Utilização do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas. 
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2. Fomentar a prática do Futebol/Futsal no concelho de 
Odivelas, colaborando com o Município de Odivelas 
em ações de divulgação/fomento da modalidade.  

 
3. Desenvolver, pelo menos, 2 (duas) ações de formação 

por ano civil, no Município de Odivelas. 
 
4. Garantir o acesso a 4 (quatro) agentes desportivos, 

indicados pelo Município de Odivelas, em ações de 
formação/cursos organizados pela AFL. 

 
5. Colaborar com o Município de Odivelas, na emissão 

de pareceres e no planeamento de infraestruturas 
desportivas a implantar no concelho. 

 
Cláusula Sexta 

Receitas 
 

1. As receitas de bilheteira, obtidas no evento Taça de 
Honra de Futsal – Masculino e Feminino, deduzidos 
os custos previstos na alínea h) do n.º 1, da cláusula 
quinta, do presente acordo de cooperação, revertem a 
favor do orçamento municipal, visando a constituição 
de um Fundo destinado ao apoio a atletas do 
concelho de Odivelas. 

 
2. A utilização das instalações com transmissão 

televisiva ou filmagens com caráter comercial, 
depende de prévia autorização do Município, tendo 
este direito a 20% da receita bruta dos diretos de 
transmissão, conforme previsto no n.º 108 (Taxas de 
Utilização) do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais – Regulamento de Liquidação e 
Cobrança. 

 
Cláusula Sétima 

Casos de Força Maior 
 

No caso de desastres naturais, revoltas e emergências 
nacionais, guerra ou greves gerais, alterações ao normal 
funcionamento da organização do país, que tornem 
impossível o cumprimento deste Acordo, ou a qualquer 
outra razão inesperada, a que o Município e a AFL sejam 
totalmente alheios, as partes tentarão encontrar uma 
solução aceitável para ambos, de modo a minorar os 
prejuízos subjacentes. 

 
Cláusula Oitava 

Vigência do Acordo 
 

O presente Acordo tem a duração de 1 (um) ano, 
iniciando a sua vigência na data da sua assinatura, sendo 
renovado automaticamente por períodos de um 1 (um) 
ano, salvo se for denunciado por qualquer das partes, com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
 
 
 

Cláusula Nona 
Disposições Finais 

 
Qualquer modificação ao presente Acordo carece de 
prévia apreciação entre as partes e redução a escrito. 
 
Odivelas, ________ de agosto de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 
_____________________________________ 

(Susana de Fátima de Carvalho Amador) 
 
 

Associação de Futebol de Lisboa 
 

O Presidente da Direção 
 

______________________________________ 
(Nuno Miguel Novais Grangeon Cárcomo Lobo) 

 
 

O Vice-Presidente da Direção 
 

______________________________________ 
(José Carlos Correia Loureiro)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa (FCSH), através do 
Instituto de História Contemporânea (IHC), que “…visa 
estabelecer as bases da cooperação entre as partes com 
vista à prossecução de iniciativas dirigidas ao 
aprofundamento do conhecimento histórico, ao 
desenvolvimento da investigação histórica, à análise, 
organização, valorização e divulgação do património 
cultural, à realização de atividades científicas e culturais, à 
elaboração de estudos históricos e ações de divulgação 
junto da comunidade científica e escolar e do público em 
geral, conforme as partes venham a acordar.”, nos termos 
da minuta do Protocolo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/7406, de 2014.08.12. 
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“MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

O Município de Odivelas e a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
através do Instituto de História Contemporânea, estão 
interessadas em manter uma colaboração duradoura e 
estabelecer modos de cooperação de carácter cultural e 
científico celebrando entre si o presente Protocolo. 
 
Entre as Partes: 
 
O Município de Odivelas, adiante designado MO, pessoa 
coletiva nº 504 293 125, com sede nos Paços do Concelho 
- Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima de Carvalho 
Amador, 
 
e   
 
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, adiante designada FCSH, 
pessoa colectiva nº 502 151 595, com sede na Avenida de 
Berna, nº 26-C, em Lisboa, representada pelo seu 
Director, Professor Doutor João Costa; 
 
Considerando que: 
 
A) O MO tem interesse em promover o 

aprofundamento do conhecimento e a valorização e 
divulgação da sua história e do seu património, tendo 
em consideração o contexto nacional e internacional 
em que se inscreve; 

 
B) A FCSH, através do Instituto de História 

Contemporânea, adiante designado IHC, está 
habilitada e interessada, no âmbito da sua vocação 
científica e pedagógica, em fomentar o estudo e o 
aprofundamento do conhecimento, a divulgação e a 
valorização da história, da memória e do património 
cultural, nomeadamente local, bem como em 
promover ações de investigação, realizar iniciativas de 
divulgação sobre a História em geral e, em particular, 
da História de Portugal, cooperando e participando 
em iniciativas conjuntas com o Município de 
Odivelas, e/ou desenvolvidas com outros organismos 
que prossigam os mesmos objetivos.  

 
Com o objetivo de fomentar e desenvolver o estudo, o 
conhecimento, a formação, a investigação e a sua 
divulgação em domínios de interesse comum e de estreitar 
e intensificar a colaboração entre a Universidade e o MO, 
as partes acordam em celebrar o presente Protocolo de 
cooperação, nos termos constantes das cláusulas 
seguintes: 

 
 
 
 

Cláusula 1ª 
Objeto do Protocolo 

 
O presente Protocolo visa estabelecer as bases da 
cooperação entre as partes com vista à prossecução de 
iniciativas dirigidas ao aprofundamento do conhecimento 
histórico, ao desenvolvimento da investigação histórica, à 
análise, organização, valorização e divulgação do 
património cultural, à realização de actividades científicas 
e culturais, à elaboração de estudos históricos e ações de 
divulgação junto da comunidade científica e escolar e do 
público em geral, conforme as partes venham a acordar. 
Pretende-se aproximar a Universidade e, especificamente, 
os seus centros de investigação da CMO e da Comunidade 
local, bem como contribuir para a participação dos 
cidadãos na defesa do direito de todos à educação e na  
valorização do seu património histórico e cultural. 

 
Cláusula 2ª 

Objetivos da Cooperação 
 

Os objetivos desta cooperação são, de uma forma 
genérica, conjugar conhecimentos, experiências e meios, 
através de uma articulação eficaz e de uma forma mais 
concreta: 
 
a) ao nível do aprofundamento da cultura histórica;  
b) na promoção do conhecimento, valorização e 

divulgação do património cultural; 
c) no domínio do tratamento, organização, exposição e 

divulgação de informação de natureza histórica em 
diversos suportes e contextos, incluindo em 
colaboração com outros organismos que prossigam 
os mesmos objetivos; 

d) na coordenação e acompanhamento científico das 
actividades a desenvolviver no âmbito desta 
colaboração, designadamente no desenvolvimento de 
gestão de conteúdos das plataformas digitais de 
comunicação e divulgação de informação histórica e 
patrimonial; 

e) no apoio à edição de textos e na promoção ou 
realização de estudos e actividades científicas com 
interesse para a história local; 

f) no estabelecimento de trocas de informação e 
documentação científica e técnica; 

g) na realização conjunta e promoção de ações culturais. 
 

Cláusula 3ª 
Obrigações das Partes 

 
As partes comprometem-se no sentido da preparação de 
um programa anual estabelecendo propósitos e 
actividades, definindo os meios e um calendário com vista 
a prosseguir e concretizar os objectivos da promoção da 
cultura histórica e patrimonial, a transmissão da memória 
e do conhecimento histórico através de acções dirigidas a 
comunidade local e ao público em geral. 
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Cláusula 4ª 
Promoção de Iniciativas 

 
Com os objectivos referidos na Cláusula Segunda, as 
partes poderão acordar iniciativas a promover, a sua 
calendarização, respetivos custos e seu financiamento, em 
instrumentos autónomos. 

 
Cláusula 5ª 

Coordenação 
 

1 - A FCSH, através do IHC, indicará um coordenador 
que ficará responsável pelo desenvolvimento das 
operações necessárias à efectivação do convencionado nas 
Cláusulas antecedentes e a equipa de investigadores 
necessária à efectivação das actividades propostas. 
 
2 - O MO designará um responsável para a articulação 
com o IHC/FCSH na organização e desenvolvimento das 
actividades que venham a ser acordadas no âmbito do 
presente protocolo. 

 
Cláusula 6ª 

Partilha de Informação 
 

As partes facultarão reciprocamente as informações 
necessárias ao desenvolvimento do objectivo do presente 
Protocolo. Quando tais informações tiverem natureza 
confidencial e com tal menção sejam prestadas por uma 
das partes a outra, no âmbito da execução do presente 
Protocolo, só poderão ser utilizadas para os respectivos 
fins, e serão mantidas pela Parte receptora na mais estrita 
confidencialidade, não podendo por ela ser reveladas a 
terceiros sem o prévio consentimento, por escrito, da 
Parte que as tenha prestado. 

 
Cláusula 7ª 

Prazo de Vigência do Protocolo 
 

O presente Protocolo inicia a sua vigência na data da sua 
assinatura e vigorará pelo prazo de um ano, prorrogável 
sucessiva e automaticamente por períodos idênticos, até 
que venha a ser denunciado por qualquer das partes, com 
a antecedência mínima de sessenta dias sobre o termo do 
prazo inicial ou qualquer das suas prorrogações. 
 
Assinado em Odivelas, aos .. de 2014, em duas vias de 
igual teor e forma, ficando cada uma na posse de uma das 
Partes. 
 

  
Pelo Município de Odivelas Pela FCSH 

 
 
 
 

________________________ 
 

Susana de Carvalho Amador 
Presidente da CMO 

 

 
 
 
 

_______________________ 
 

João Costa 
Director 

 

 
 Pelo IHC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________ 
 

Maria Fernanda Rollo 
Presidente” 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJETO VIGILANTES/PATRULHEIROS 
 

 
 

VIGILANTES/PATRULHEIROS PARA O ANO LETIVO 2014/2015 
 
Continuidade do Projeto Vigilantes/Patrulheiros para o 
ano letivo 2014/2015, mantendo a metodologia 
preconizada inicialmente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/7233, de 2014.08.05: 
 
Projeto com a colaboração das Forças de Segurança e 
Juntas de Freguesia do Concelho, que dá cobertura a vinte 
e nove estabelecimentos de educação e ensino, desde o 
pré-escolar até ao 3º Ciclo do Ensino Básico da Rede 
Pública. A seleção dos estabelecimentos de educação é 
efetuada em conjunto com as forças de segurança e de 
acordo com dois indicadores: escolas inseridas num 
ambiente rodoviário considerado problemático pela 
Escola Segura e Escolas com uma população escolar 
elevada. 
 
As funções do Vigilante/Patrulheiro são, principalmente, 
apoiar o atravessamento dos alunos em segurança, 
minimizando o risco de acidentes rodoviários por 
atropelamento. 
 
“ (…) I. Pagamento aos Vigilantes/ Patrulheiros 
Dado que os Vigilantes/ Patrulheiros recebem um valor 
diário pela prestação de serviços a título simbólico, 
propõe-se que o pagamento se mantenha igual ao 
praticado no ano letivo 2012/2013, ou seja, € 11,38 por 
dia letivo a todos os Vigilantes/ Patrulheiros. 
 
Atendendo a que a funcionalidade do processamento do 
pagamento dos Vigilantes/ Patrulheiros através das Juntas 
de Freguesia se tem revelado positiva ao longo destes 
anos, propõe-se a sua continuidade nos mesmos moldes. 
As transferências das respetivas verbas para as Juntas de 
Freguesia serão efetuadas no início de cada período 
escolar, de forma a garantir o pagamento atempado aos 
Vigilantes. Os acertos das faltas serão feitos no período 
escolar seguinte. 
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O montante global estimado para a transferência de 
verbas para as Juntas de Freguesia perfaz 60.618,44€ 
(sessenta mil, seiscentos e dezoito euros e quarenta e 
quatro cêntimos). Este valor tem por base o pagamento 
de 11,38€ aos Vigilantes/ Patrulheiros por uma estimativa 
de 167 dias letivos para os que estão colocados em 
Escolas do Ensino Básico (28 Patrulheiros) e por uma 
estimativa de 182 dias letivos para os que estão colocados 
no Pré-Escolar (1 Patrulheiro). 
 
Assim, e tendo em vista suportar os encargos financeiros 
decorrentes do funcionamento do Projeto, estimou-se um 
número de 67 dias letivos para o 1.º período letivo 
2014/2015, prevendo-se a realização de despesa no valor 
de 22.111,34€ (vinte e dois mil, cento e onze euros e trinta 
e quatro cêntimos), verba a cabimentar no ano económico 
de 2014. Quanto ao valor remanescente, 38.507,10€ (trinta 
e oito mil, quinhentos e sete euros e dez cêntimos), 
propõe-se a sua inscrição no Plano de Actividades e 
Orçamento para 2015. 
 
II. Aquisição de senhas de passe 
 
Propõe-se também, e tendo em conta a localização 
geográfica das escolas do Concelho, a aquisição de senhas 
de transporte a disponibilizar aos Vigilantes/ Patrulheiros 
que se deslocam da sua Freguesia de residência para as 
outras freguesias onde estão colocados. Estes passes são 
mensalmente requisitados à Rodoviária de Lisboa e, a 
manterem-se os valores atuais, terão um custo mensal de 
412,75€, discriminados conforme abaixo indicado: 
 
• 2 senhas L1 3ª idade, com um custo unitário de 37,00€, 
perfazendo um total de 74,00€; 
 
• 2 senhas L12 3ª idade, com um custo unitário de 44,60€, 
perfazendo um total de 89,20€; 
 
• 7 senhas 012 adulto, com um custo unitário de 35,65€, 
perfazendo um total de 249,55€ 
 
Isto significa que o custo destas senhas para o ano letivo 
2014/2015 (10 meses para 28 Patrulheiros e 11 meses 
para o Patrulheiro colocado num Jardim de Infância, que 
prolonga as suas funções até Julho 2015), é estimado em 
4.634,40€ (quatro mil seiscentos e trinta e quatro euros e 
quarenta cêntimos), que poderá ser alterado na sequência 
da necessidade de mobilidade geográfica e/ou de 
colocação de mais Vigilantes/Patrulheiros, bem como da 
alteração do preço das senhas de passe. O montante para 
cabimento e compromisso para fazer face à despesa 
previsível para o 1º período letivo 2014/2015 (4 meses) é 
de 1.425,00€ (mil quatrocentos e cinte e cinco euros). 
Relativamente ao valor remanescente, 3.209,40€ (três mil, 
duzentos e nove euros e quarenta cêntimos), propõe-se a 
sua inscrição no Plano de Actividades e Orçamento de 
2015. 
 
 

III. Seguro de Acidentes Pessoais 
 
Propõe-se ainda a renovação da Apólice de Seguro de 
Acidentes Pessoais para os Vigilantes/Patrulheiros, num 
total de 29, que exercem funções nas Escolas do 
Concelho, com a cobertura de tratamento e hospitalização 
no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), e 
com a cobertura por invalidez ou morte no valor de € 
25.000,00 (vinte e cinco mil euros), entre Setembro 2014 e 
Julho 2015. 
 
Existe uma pessoa afeta a cada estabelecimento de ensino 
que, eventualmente, poderá ser substituída em caso de 
indisponibilidade temporária, ou definitiva, da pessoa que 
estava colocada como efetiva. 
 
Assim, propõe-se o cabimento e compromisso desta 
despesa, estimada em 700€ (setecentos euros), verba a 
cabimentar no ano económico de 2014. 
 
Os custos estimados para a execução anual do Projeto 
Vigilantes/ Patrulheiros para o ano letivo 2014/2015 
situam-se, assim, na ordem dos 65.252,84€ (sessenta e 
cinco mil, duzentos e cinquenta e dois euros e oitenta e 
quatro cêntimos) entre Setembro de 2014 e Julho de 2015, 
englobando as transferências para as Juntas de Freguesia, 
as senhas de passe e o seguro de acidentes pessoais. (…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
 

 
 

REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º Interno 
2014/7173, de 2014.08.01, de autorização da revogação da 
medida cautelar de encerramento e consequente 
reabertura do estabelecimento denominado “Mystic 
Caffé”, sito na Praça de Portugal, Zona 5, n.º 7, Loja 3, 
Urbanização Colinas do Cruzeiro, na Freguesia de 
Odivelas, de acordo com o proposto na referida 
informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 17 – 9 de setembro de 2014  

23 
 

 

OFICINAS, WORKSHOPS, ESPETÁCULOS, 
E EXPOSIÇÕES 

 

 
 

“OFICINA DE ESCRIADORES” 
 

Realização da terceira edição da Oficina de Escriadores, 
dias 18 e 25 de outubro, em colaboração com Fernando 
Fernandes (formador), no âmbito do Plano de Atividades 
da Biblioteca Municipal D. Dinis, nas seguintes condições, 
de acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/6871, de 2014.07.23: 
 
“Para a realização das peças o Município de Odivelas cede 
a sala polivalente, colabora na divulgação, no acolhimento 
e na organização do espaço, enriquecendo, em 
contrapartida, a programação cultural da Biblioteca. 
O formador obtém receita cobrando a cada participante, 
pelas duas sessões, o valor simbólico de €5 (cinco euros).” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

WORKSHOPS DE ARTES DECORATIVAS 
 

Continuidade dos workshops de artes decorativas, dias 13 
de setembro (decoração de frascos com biscuit), 11 de 
outubro (bolsa em cartão e folhas de revista), 8 de 
novembro (estojo em pacotes de leite) e 6 de dezembro 
(anéis e colares com garrafas de água), em colaboração 
com a monitora Maria Cidália Santos, no âmbito do Plano 
de Atividades da Biblioteca Municipal D. Dinis, nas 
seguintes condições, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/6872, de 2014.07.23: 
 
“Para a realização dos workshops, o Município de 
Odivelas cede a sala polivalente, colabora na divulgação, 
no acolhimento e na organização do espaço, enriquecendo 
a programação cultural da Biblioteca. 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante 
€10 (dez euros) nos workshops 1 e 2, e €7,50 (sete euros e 
cinquenta cêntimos) nos workshops 3 e 4; em 
contrapartida oferece um livro novo no valor de €15 à 
Biblioteca Municipal por cada €100 angariados em 
inscrições.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

WORKSHOPS DE PLASTICINA 
 

Realização de workshops de plasticina, dias 27 de 
setembro (O dia do animal), 29 de novembro (O meu 
lápis animado) e 18 de dezembro (O natal), em 
colaboração com a monitora Mónica Pereira, no âmbito 
do Plano de Atividades da Biblioteca Municipal D. Dinis, 

nas seguintes condições, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/6873, de 2014.07.23: 
 
“Para a realização dos workshops, o Município de 
Odivelas cede a sala polivalente, colabora na divulgação, 
no acolhimento e na organização do espaço, 
enriquecendo, em contrapartida, a programação cultural 
da Biblioteca. 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante o 
valor de €4 por workshop; em contrapartida, oferece um 
livro novo no valor €12 (doze euros) à Biblioteca 
Municipal por cada 25 escritos.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ESPETÁCULOS INFANTIS 
 

Apresentação de três peças de teatro produzidas pela 
Associação Cultural Muzumbos – Teatro Infantil 
Didático, dias 1 de novembro (Histórias de uma azeitona) 
e 20 de dezembro (Norah – Um conto de inverno), no 
âmbito do Plano de Atividades da Biblioteca Municipal D. 
Dinis, nas seguintes condições, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno 2014/6869, de 2014.07.23: 
 
“Para a realização dos espetáculos o Município de 
Odivelas cede a sala polivalente, colabora na divulgação, 
no acolhimento e na organização do espaço, enriquecendo 
a programação cultural da Biblioteca. 
A companhia de teatro obtém receita cobrando €4 (quatro 
euros) a cada espectador, oferecendo em contrapartida um 
livro novo à Biblioteca no valor de €16 (dezasseis euros) 
por cada 60 ingressos.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROJETO EXPRESSAR-TE 
 

“Projeto ExpressAr-Te 2014”, continuação, 
desenvolvimento e reestruturação do projeto para o ano 
2014, com a realização das seguintes exposições na Casa 
da Juventude, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno 2014/7486, de 2014.08.14: 
 
-Exposição de Armando Ribeiro – Fotografia 
Subaquática, a decorrer em setembro; 
 
-Exposição de Arminda Desidério – A Arte de Moldar 
“Escultura em porcelana fria”, a decorrer de 6 a 26 de 
outubro, e realização de um Workshop de Biscuit, 
orientado pela mesma artista, no dia 18 de outubro; 
 
-Exposição de Roberto Borges – Fotografia Urbana, a 
decorrer de 3 a 28 de novembro; 
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Para este Projeto, o Município de Odivelas disponibiliza a 
sala multiusos da Casa da Juventude, colabora na 
divulgação, no acolhimento e na organização do espaço, 
enriquecendo, em retribuição, as dinâmicas da Casa da 
Juventude. Quanto ao Workshop de Biscuit, a monitora 
cobra a cada participante residente no Concelho o valor 
de €20,00 (vinte euros) e €15,00 (quinze euros) aos 
aderentes do “Jovem Cidadão”, em contrapartida, oferece 
uma peça da Rainha Santa Isabel no valor de €30,00 à 
Casa da Juventude. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas, para o dia 13 de 
setembro de 2014, para deslocação a Beja. Deslocação 
com um custo total estimado de € 303,99 (trezentos e três 
euros e noventa e nove cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2014/7168, de 2014-
08-01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças, para o dia 06 de setembro de 
2014, para deslocação da sua Fanfarra a Canha. 
Deslocação com um custo total estimado de € 124,32 
(cento e vinte e quatro euros e trinta e dois cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/7508, de 2014-08-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 48067/RC 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/99 DO 
BAIRRO CASALINHO DA AZENHA – LOTES 126 E 127 

JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/99 do Bairro 
Casalinho da Azenha, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, para os lotes 126 e 127, em nome de 
Eduarda Santos Costa Correia e Carla Pacheco, de acordo 
com o proposto na informação constante a folhas 2200 
do processo, de 06 de agosto de 2014, e nos termos da 
informação n.º 158/RD/DRRU/DGOU/14 de 4 de 
agosto de 2014, constante do processo: 
 
«(…) 4.5. Caraterização do projeto 
 
A presente proposta visa a unificação de dois lotes, 
justificado em memória descritiva pelo fato de existir uma 
única construção e se encontrar servida por uma única 
caixa de escadas e que a legalização dos lotes 
separadamente obrigaria à realização de obras profundas 
na construção, podendo por em causa a estabilidade da 
mesma; 
Assim o novo lote, o qual fica com a designação de 126, 
contempla o somatório das áreas dos dois, a anulação dos 
3 escritórios e criação de 3 fogos; 
Também propõem a anulação do ónus de “Demolição da 
consola existente ao nível do sótão”, justificado em 
memória descritiva pela vontade de manter esta consola, 
pois não causa problemas aos vizinhos nem coloca em 
causa as condições de salubridade da construção. 
 
4.5.2 Assim relativamente aos parâmetros urbanísticos de 
cada lote temos a seguinte alteração: 
 
 Alvará n.º 1/99 

Lote 
Área Lote 

(m2) 
Área Impl. 

(m2) 
Área Const. 

(m2) Uso 

126 170.00 112.50 267.00 1C+2E 

127 117.00 100.00 206.50 1C+1E 

 
 Alteração ao Alvará n.º 1/99 

Lote Área Lote 
(m2) 

Área Impl. 
(m2) 

Área Const. 
(m2) Uso 

126 287.00 212.50 473.50 2C+3F 

127 ANULADO 
 
F – Fogos 
C – Comércio 
E – Escritórios 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
4.5.3 Relativamente aos parâmetros urbanísticos totais do 
bairro temos a seguinte alteração: 
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Alvará n.º 

1/99 
Alteração ao 

alvará n.º 1/99 Dif. 

N.º de lotes urbanos para 
construção 

122 121 -1 

N.º de lotes urbanos e de 
cedência 127 126 -1 

N.º de fogos previstos (F) 130 133 +3 

Densidade Habitacional 19.5 20.0 +0.5 

Atividades/escritórios ou 
Administrativas previstas 
(E) 

3 0 -3 

Os valores alterados foram representados a negrito. (…)» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDRENAIS, LOTE B124, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
B124, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito caução 
n.º 10132, de 2014-07-31, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 1.032,80 (mil e trinta e dois euros 
e oitenta cêntimos), em nome de Sofia Maria da Silva 
Pinto Rodrigues, para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001 de 07 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 72/AV/DRRU/DGOU/14, de 2014-08-
01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 113, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
113, inserido no Bairro Sol Nascente, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito caução 
n.º 10486, de 2014-07-30, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 3.840,83 (três mil, oitocentos e 
quarenta euros e oitenta e três cêntimos), em nome de 
Carlos Manuel Lopes da Silva, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2007/DRU de 27 de dezembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
71/AV/DRRU/DGOU/14, de 2014-08-01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 85, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 85, 
inserido no Bairro Sol Nascente, na União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 11000, de 
2014-07-29, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor 
de € 3.196,02 (três mil, cento e noventa e seis euros e dois 
cêntimos), em nome de Melperfaz – Construção Civil, 
Lda., para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
5/2007/DRU de 27 de dezembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 183/TR/DRRU/DGOU/14, 
de 2014-08-05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 47/PRES/2014 
 

Assunto: Designação de Marco Alexandre Reis da 
Silva Oliveira, como Coordenador do Setor de 
Reconversão Urbana de Áreas Criticas – Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana 
 
Considerando: 
 
1. Os princípios que orientam a organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica, nomeadamente, da unidade e eficácia da ação, 
da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, bem como da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado; 
 
2. A estrutura orgânica flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas aprovada na 10ª reunião extraordinária da 
Câmara, de 27 de novembro de 2012, retificada na 6.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas e 
alterada na 3ª reunião extraordinária de 27 de novembro, 
republicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões, Ano XIV, n.º 23 de 3 de dezembro de 2013, 
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que prevê a Divisão de Reabilitação e Reconversão 
Urbana; 
3. O despacho n.º 55/Pres/2012, de 21 de dezembro, 
que constitui, na unidade orgânica - Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana, a subunidade 
orgânica denominada Setor de Reconversão Urbana de 
Áreas Criticas, bem como o despacho n.º 2/Pres/2014, de 
7 de janeiro de 2014, que republica, na íntegra, a 
constituição das subunidades orgânicas municipais; 
 
4. Que a Divisão supra, tem como atribuições planear e 
promover de forma integrada as ações destinadas a 
recuperar e reabilitar as áreas urbanas consideradas 
críticas, nas Vertentes Sul e Nascente do Município de 
Odivelas; 
 
5. Que o exercício de funções de coordenação da 
referida subunidade exige alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada; 
 
6. Que o Técnico Superior - Nuno Alexandre António 
Neves, anteriormente designado como Coordenador do 
referido Setor, deixou de exercer funções nesta Câmara 
Municipal. 
 
 
Designo, ao abrigo da al. a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Técnico Superior do 
Mapa de Pessoal deste Município - Marco Alexandre 
Reis da Silva Oliveira como Coordenador do Setor de 
Reconversão Urbana de Áreas Criticas. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 21 de agosto de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 48/PRES/2014 
 

Assunto: Elaboração do Plano de Internalização de 
Atividades da “Municipália, E.M.” – Prorrogação do 
prazo para apresentação de proposta 
 
1. Em 26 de junho de 2014, por despacho da signatária 
que obteve o número 44, foi determinada a constituição 
de um Grupo de Trabalho com vista à elaboração da 
Proposta de Internalização das atividades da empresa 
municipal, nos termos e para os efeitos do n.º 12 do artigo 
62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; 
 
2. Estabelecia-se, nesse despacho, que a referida 
proposta deveria ser apresentada no prazo de 60 dias; 
 

3. Porém, uma vez que o prazo estabelecido coincidiu 
com o período normal de férias, o que veio a dificultar o 
trabalho e a elaboração da Proposta de Internalização a 
apresentar aos órgãos da entidade pública participante, 
vem, agora a signatária determinar a prorrogação do prazo 
anteriormente estabelecido por mais 30 dias. 
 
Odivelas, 25 de agosto de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 50/PRES/2014 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Inês 
Martins de Barros dos Santos Fradique, no cargo de Chefe 
da Divisão de Habitação 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 4.ª reunião extraordinária da CMO, de 13 de 
dezembro de 2013 e na 1ª sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, de 23 de dezembro de 2013, prevê o cargo de 
Chefe da Divisão de Habitação, posto de trabalho que se 
encontrará vago a partir do próximo dia 15 de setembro, 
em virtude da cessação da nomeação no referido cargo da 
Dra. Carla Maria Barra da Silva. 
 
Assim sendo, e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, Inês Martins 
de Barros dos Santos Fradique, Técnica Superior, do 
Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Chefe da Divisão de Habitação, com efeitos a partir do 
referido dia - 15 de setembro. 
 
Com a presente nomeação fica revogado o Despacho n.º 
25/PRES/2014, de 4 de fevereiro. 
 
Odivelas,3 de setembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/GVHM/2014 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
ADJUNTA DO GABINETE DE APOIO AO SR. VEREADOR 
HUGO MARTINS, ANA SUSANA OLIVEIRA DOS SANTOS 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, na Adjunta, Ana Susana Oliveira dos 
Santos, o exercício, durante o meu período de férias, de 
18 a 29 de agosto de 2014, das competências abaixo 
indicadas que me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 132/PRES/2013, de 23 de outubro, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços sob 
a minha superintendência. 
 
Odivelas, 12 de agosto de 2014. 
 
 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da  
Sr.ª Presidente da CMO, através do Despacho n.º 

132/PRES/2013, de 23 de Outubro 
 

O Vereador 
Hugo Martins 

 
 
 

DESPACHO N.º 03/VMLV/2014 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereadora Mónica Vilarinho, 
Francisco José Lourenço da Silva Baptista 
 
Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho, Vereadora da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no n.º 6 do 
artigo 42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, atento os artigos 35.º a 40.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 18 a 29 de agosto de 2014, pelo presente 

despacho subdelego durante o referido período, no Sr. 
Adjunto Dr. Francisco José Lourenço da Silva Baptista, o 
qual exercerá as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da data de 18 
de agosto de 2014. 
 
Odivelas, 14 de agosto de 2014 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada e 

subdelegada pela Sra. Presidente 
através do Despacho n.º 136/PRES/2013, de 23 de outubro 

 
(Mónica Vilarinho) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 15/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor 
do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira de 
Sousa, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo 
Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de 
competências n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, de 25 a 29 de agosto de 2014, as competências 
que me foram subdelegadas e que constam do supra 
citado despacho, que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
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Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 18 de agosto de 2014 
 

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 17/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 16/DGOU/2014 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da Divisão 
de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
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 no Técnico Superior, Arq.º Mário José César 
Cantinho, durante o período compreendido entre os dias 
01 a 05 de setembro de 2014, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 18 de agosto de 2014 
 

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 17/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 17/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Florinda Rosa Pisco Lixa 
 

Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de 
competências n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa, de 
08 a 12 de setembro de 2014, as competências que me 
foram subdelegadas e que constam do supra citado 
despacho, que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 01 de setembro de 2014 

 
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 17/VPCT/2013 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 05/DCTPCB/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor de 
Dinamização Cultural, da Divisão de Cultura, 
Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 18 de agosto a 1 de 
setembro de 2014, no Técnico Superior Ricardo Paulo 
Mina Curião Fontoura a assinatura de correspondência e 
do expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito do Setor de Dinamização Cultural da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas. 
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Odivelas, 13 de agosto de 2014 
 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, exarada no Despacho n.º 116/PRES/2013, de 

24 de outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultura e Bibliotecas 
(Angelina Pereira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 06/DCTPCB/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor de 
Dinamização Cultural, da Divisão de Cultura, 
Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 2 a5 de setembro 
de 2014, na Técnico Superior Rita Machado Dray a 
assinatura de correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Dinamização Cultural da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Odivelas, 13 de agosto de 2014 
 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, exarada no Despacho n.º 116/PRES/2013, de 

24 de outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultura e Bibliotecas 
(Angelina Pereira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/SMPC/2014 
 

Assunto: Delegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, na Dr.ª Susana Alexandra Santos Silva Gonçalves da 
Costa 
 
Nos termos do artigo 16.º/ n.º 3, da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, dos artigos 35.º a 40.º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho da Sr.ª Presidente da CMO, de Designação do 
signatário como Coordenador do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, nível equiparado a Chefe de Divisão, n.º 
121/PRES/2013, de 23 de outubro, pelo presente 
Despacho delego, durante o meu período de férias, que 
decorre entre os dias 25 de agosto a 30 de setembro de 
2014, na Técnica Superior do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana 
Alexandra Santos Silva Gonçalves da Costa, a 
competência abaixo discriminada que será exercida no 
âmbito da respetiva subunidade orgânica: 

 
1. Assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução de processos. 
 
A competência agora delegada poderá ser revogada a todo 
o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pela delegada. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência delegada, deverá a delegada 
prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 22 de agosto de 2014 

 
Por Nomeação da 

Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 121/PRES/2013, de 23 de outubro, 

O Coordenador do SMPC 
 

Luís Gomes da Costa 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, durante o mês de agosto de 2014, nos termos da 
informação n.º Interno/2014/7769, de 2014.08.29: 
 
Divisão de Habitação  
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2014/38351 
Interno/2014/7009 de 2014/07/28 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Fernão Lopes, 20 – 3º 
Dtº - Póvoa de Santo Adrião – Madalena Gomes Semedo 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Segue ofício assinado.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/38436 
Interno/2014/6895 de 2014/07/23 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 5, Rua Vitorino Nemésio – 
Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 335 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/38454 
Interno/2014/6898 de 2014/07/23 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 9, Rua Vitorino Nemésio – 
Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 268 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/38524 
Interno/2014/6923 de 2014/07/24 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 12, Rua Bordalo Pinheiro – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 396 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
 

EDOC/2014/38562 
Interno/2014/6935 de 2014/07/24 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 3, Rua Carlos Reis – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 264 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39023 
Interno/2014/7014 de 2014/07/28 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 25, Rua Tomás da 
Anunciação – Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 120 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39077 
Interno/2014/7028 de 2014/07/28 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 1, Rua das Margaridas – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 240 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39132 
Interno/2014/7040 de 2014/07/28 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 11, Rua António Aleixo – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 201 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39160 
Interno/2014/7044 de 2014/07/28 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 6, Rua Pêro Vaz de 
Caminha – Pontinha - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 480 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39224 
Interno/2014/7053 de 2014/07/29 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 2, Rua Helena Aragão – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 786 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
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EDOC/2014/39240 
Interno/2014/7057 de 2014/07/29 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 5, Rua Helena Aragão– 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 384 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39265 
Interno/2014/7062 de 2014/07/29 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 7, Rua José Régio – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 528 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39285 
Interno/2014/7068 de 2014/07/29 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 11, Rua José Régio – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 360 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39312 
Interno/2014/7070 de 2014/07/29 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 13, Rua José Régio – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 192 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/07 
 
EDOC/2014/39704 
Interno/2014/7139 de 2014/08/04 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 14, Rua Fernão Lopes – 
Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 119,76 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40121 
Interno/2014/7199 de 2014/08/04 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 6, Rua Domingos António 
de Carvalho – Famões - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 2 304 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 

EDOC/2014/40244 
Interno/2014/7215 de 2014/08/04 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 2, Praceta 25 de Agosto – 
Famões - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 792 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40259 
Interno/2014/7218 de 2014/08/04 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 3, Praceta 25 de Agosto – 
Famões - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 132 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40526 
Interno/2014/7264 de 2014/08/04 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 9, Rua José Régio – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 528 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40534 
Interno/2014/7283 de 2014/08/06 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 17, Rua Tomás da 
Anunciação – Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 384 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40541 
Interno/2014/7266 de 2014/08/06 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 1, Rua Helena de Aragão – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 192 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40563 
Interno/2014/7289 de 2014/08/07 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 11, Rua Combatentes 9 de 
Abril – Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 180 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
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EDOC/2014/40740 
Interno/2014/7311 de 2014/08/07 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 12, Rua Cristovão 
Colombo – Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 365,52 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40763 
Interno/2014/7301 de 2014/08/07 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 3, Rua Cristovão da Gama 
– Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 270,96 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
EDOC/2014/40772 
Interno/2014/7314 de 2014/08/07 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 2, Rua  Domingos António 
de Carvalho – Famões - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de  396 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/08/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


