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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 12 de junho de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE RUBEN DE CARVALHO 
 
“Faleceu ontem, Ruben de Carvalho – Homem de 
combate e confronto de ideias. 
 
Desde muito jovem teve intervenção activa na 
luta antifascista. Enquanto estudante integrou, 
em 1960, a Direcção da Comissão Pró-Associação 
dos Estudantes do Ensino Liceal e da Comissão 
Nacional do Dia do Estudante (de 1961 a 1964). Já 
estudante do Ensino Superior participou na luta 
académica em 1962.  
 
Em 1963 integrou a Direccão da Comissão Pró-
Associação de Estudantes da Faculdade de Letras 
de Lisboa e no ano lectivo de 1964/1965 foi 
membro da Reunião Inter-Associações (RIA), 
sendo o responsável pelo Departamento de 
Informação. 
 
Esta activa intervenção no movimento estudantil 
levou a perseguições constantes, por parte da 
polícia do regime fascista – PIDE – e às prisões 
fascistas de Caxias e do Aljube. Foi preso em 1961, 
1962, 1963, 1964 e 1965/1966 e de novo em 7 de 
Abril de 1974. 
 
Ruben de Carvalho foi membro das «comissões 
juvenis de apoio» à candidatura do General 
Humberto Delgado (1958). Foi activista da 
Oposição Democrática nas «eleições» para a 
Assembleia Nacional de 1961, 1965 e 1973, tendo 
nestas últimas integrado a Comissão Central da 
CDE (Comissão Democrática Eleitoral). 
 
Ruben de Carvalho teve uma vida de intervenção 
e de luta na resistência antifascista, no 

movimento associativo estudantil, abraçou com 
intensidade a Revolução de Abril e defendeu os 
seus valores e conquistas. Destacou-se no 
jornalismo, na imprensa e na rádio. Deixou à 
sociedade portuguesa um contributo de grande 
relevo no conhecimento da música, na sua 
dimensão artística, cultural e social, no plano 
nacional e internacional, das suas raízes populares 
à sua dimensão erudita. 
 
Membro do Comité Central do Partido Comunista 
Português e do Executivo da Comissão Nacional 
da Festa do «Avante!».  
 
Foi Chefe de Redacção do «Avante!», órgão 
central do PCP, entre 1974 e 1995. Era membro do 
Executivo da Comissão Nacional da Festa do 
«Avante!» desde a 1.ª edição, em 1976, tendo 
assumido uma intervenção destacada na sua 
programação cultural, em particular na 
concepção e organização dos seus espectáculos 
musicais. 
 
Após o 25 de Abril de 1974, foi da Direcção 
Nacional do Movimento Democrático Português – 
Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE) em 
1974, e chefe de gabinete do Ministro Sem Pasta, 
Prof. Francisco Pereira de Moura, no I Governo 
Provisório. 
 
Foi repórter e redactor coordenador de «O 
Século» em 1963 e editor-paginador em 1971. 
Chefe de redacção da «Vida Mundial» em 1967. 
Teve colaborações em numerosas publicações: 
«Seara Nova», «Notícias da Amadora», «O Diário», 
«Diário de Lisboa», «Século Ilustrado», «Contraste», 
«JL», «O Militante», «Politika», «História», «Vida 
Mundial» (nova série), «A Capital», «Expresso». Foi 
cronista no «Diário de Notícias» e comentador da 
SIC Notícias. Dirigiu entre 1986 e 1990 a radio local 
«Telefonia de Lisboa» na qual produziu e realizou 
diversos programas. Foi membro do Conselho de 
Opinião da RTP em 2002. Produzia, desde 2009, o 
programa «Crónicas da Idade Mídia» e participou 
no programa «Os Radicais Livres» na Antena 1. 
 
Foi membro da Comissão Executiva das Festas de 
Lisboa e da Comissão Municipal de Preparação de 
LISBOA 94 - Capital Europeia da Cultura, 
Comissário para as áreas de Música Popular e 
Edições de LISBOA 94 e Director artístico 
nomeado pela Câmara Municipal de Lisboa do 
Festival das Músicas e Portos (1999). Membro do 
Conselho Directivo do Centro Cultural de Belém. 
 
Foi deputado na Assembleia da República, eleito 
pelo círculo de Setúbal, nas eleições de 1995, 
vereador da Câmara Municipal de Setúbal, eleito 
pela CDU, em Dezembro de 1997 e vereador na 
Câmara Municipal de Lisboa, eleito pela CDU, 
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entre 2005 e 2013. Foi responsável na CML pelo 
Roteiro do Antifascismo. 
 

Foi membro da Comissão Executiva das 
comemorações do 25.º Aniversário do 25 de Abril 
nomeado pelo Presidente da República. 
 
Escreveu os livros «Dossier Carlucci-CIA», «Festas 
de Lisboa», «As Músicas do Fado», «Seis Canções 
da Guerra de Espanha», «Um Século de Fado», 
«Histórias do Fado», organizou o livro póstumo 
«As Palavras das Cantigas» de José Carlos Ary dos 
Santos e prefaciou diversas obras, 
nomeadamente «Nenhum Homem é 
Estrangeiro» de Joseph North. 
 
Produziu diversos discos e espectáculos, 
nomeadamente «Uma certa maneira de cantar», 
«A Internacional», «Pete Seeger em Lisboa», «25 
Canções de Abril», «Lisboa Cidade Abril», 
«Carvalhesa», «Grândolas», entre outros. 
Ao longo de toda a sua vida, Ruben de Carvalho 
empenhou-se na luta, com o seu Partido, pela 
liberdade e a democracia, por uma sociedade 
nova liberta da exploração e da opressão, o 
socialismo e o comunismo. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão ordinária em 12 de Junho de 2019, 
endereça à família e ao Partido Comunista 
Português as mais sentidas condolências. 
 
(Apresentado pela bancada da CDU - aprovado, por 
unanimidade) 

 
Odivelas, 12 de junho de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FALECIMENTO DE AGUSTINA BESSA-LUÍS 
 
“Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa, mais 
conhecida pelo seu nome literário Agustina 
Bessa-Luís nasceu em Vila Meã, Amarante no dia 
15 de outubro de 1922. 
Passou a sua infância e adolescência nesta região, 
e é esta terra e ambiente rurais que viriam a 
influenciar fortemente a sua obra.  
 
Filha de pai português, empresário, e mãe 
espanhola, desde muito cedo se interessou por 
livros, descobrindo na biblioteca do seu avô 
materno, os clássicos da literatura espanhola, 
francesa e inglesa, obras marcantes na sua 

formação literária. Em 1932, vai para o Porto 
estudar, onde passa grande parte da sua 
adolescência. Muda-se para Coimbra em 1945, 
mas é no Porto que em 1950 fixa a sua residência. 
 
Iniciou a sua carreira como romancista em 1948, 
com a novela “Mundo Fechado”, mas foi em 1954, 
com o romance “A Sibila”, que Agustina Bessa-
Luís se destacou como uma das vozes mais 
importantes da ficção contemporânea 
portuguesa. Contando com mais de cinquenta 
obras publicadas, muitos dos seus romances 
foram adaptados ao cinema pelo realizador 
Manoel de Oliveira, de quem foi amiga e com 
quem trabalhou de perto.  
 
Filmes como Francisca, Vale Abraão, O Convento, 
O Princípio da Incerteza, exibido no Festival de 
Cannes, e Party, são exemplos de filmes com 
origem em obras de Agustina Bessa-Luís. Foi 
também autora de peças de teatro e guiões para 
televisão, tendo o seu romance “As Fúrias” sido 
adaptado para teatro e encenado por Filipe La 
Féria, em 1995. 
 
Participou em inúmeros colóquios e encontros 
internacionais, realizou conferências em 
universidades um pouco por todo o mundo, 
representando a língua portuguesa. 
 
Foi membro do conselho diretivo da Comunitá 
Europea degli Scrittori de Roma, em 1961-1962, 
membro da Academie Européenne des Sciences, 
des Arts et des Lettres de Paris, da Academia 
Brasileira de Letras e da Academia das Ciências 
de Lisboa. Foi distinguida com a Ordem de 
Sant'Iago da Espada em 1980, a Medalha de 
Honra da Cidade do Porto em 1988 e o grau de 
"Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres", 
atribuído pelo governo francês em 1989. 
 
São inúmeros os prémios e galardões com que foi 
reconhecida: duas vezes distinguida com o 
Grande Prémio de Romance e Novela da 
Associação Portuguesa de Escritores, recebeu o 
prémio Vergílio Ferreira em 2004, atribuído pela 
Universidade de Évora, o Prémio Camões, o mais 
alto galardão das letras em português, o Prémio 
Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de 
Roma, em 1975, e o Prémio Eduardo Lourenço, em 
2015. 
 
Agustina Bessa-Luís foi uma mulher com uma 
carreira brilhante, escritora portadora de um 
estilo absolutamente único, paradoxal e 
enigmático. Eduardo Lourenço considerou-a " a 
grande senhora das letras portuguesas". Com a 
sua morte no passado dia 3 de junho de 2019, aos 
96 anos, Portugal perdeu uma das mais notáveis 
escritoras contemporâneas 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 13 – 25 de junho de 2019 

9 
 

A Câmara Municipal de Odivelas lamenta o seu 
falecimento e envia as mais sentidas condolências 
à sua família e amigos. 
 
(Apresentado pela bancada do PPD/PSD - aprovado, por 
unanimidade) 

 
Odivelas, 12 de junho de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

PORTUGAL VENCEDOR DA LIGA DAS NAÇÕES 
 
“10 de junho é o dia oficial das Celebrações do Dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas. No dia anterior já a Seleção Nacional 
de Futebol tinha iniciado estas comemorações ao 
vencer a final da Liga das Nações contra a Seleção 
da Holanda, no estádio do Dragão, nesta que foi a 
primeira edição da referida competição, um facto 
de assinalável valor desportivo, ímpar na história 
do futebol português.  
 
Este título resulta, sem dúvida, da capacidade de 
trabalho, competência, resistência, humildade, 
sacrifício, da grande determinação, coragem, 
sabedoria e estratégia de um grupo muito forte e 
pejado de fé, uma fé inabalável, que nos 
contagiou a todos.  
Cumprimos mais um sonho … depois de sermos 
CAMPEÕES DA EUROPA em 2016, vencemos 
agora a primeira Liga das Nações, fazendo justiça 
à história do nosso futebol.  
 
É com uma enorme emoção que a Câmara 
Municipal de Odivelas saúda a Seleção de todos 
nós, a Federação Portuguesa de Futebol, o 
Selecionador Nacional Fernando Santos e a sua 
equipa técnica, e todos os jogadores presentes 
que mostraram de que é feita a nação 
portuguesa. Uma palavra de reconhecimento 
também à Federação Portuguesa de Futebol, que 
revelou argúcia e visão.  
Estão todos de Parabéns. Estamos todos de 
Parabéns.  
Obrigado Portugal!” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

 
 

Odivelas, 12 de junho de 2019 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“GDBD  
CONQUISTA DA TAÇA DE PORTUGAL DE CORFEBOL 

 
“O Grupo Desportivo dos Bons Dias escreveu mais 
uma página de sucesso na sua história ao vencer 
no passado dia 2 de Junho a Taça de Portugal de 
Corfebol, em jogo disputado contra o Clube 
Desportivo Pedro Alexandrino. 
 
Esta Final da Taça discutida entre 2 Clubes de 
Odivelas demonstra a vitalidade da modalidade 
no nosso território e confirma que somos um 
concelho relevante no panorama do Corfebol em 
Portugal. 
 
Decorrendo no Pavilhão Feliciano Bastos em 
Loures, o Grupo Desportivo dos Bons Dias 
conquistou um título que já lhe fugia há 13 anos, 
fruto de uma vitória suada, apurando-se assim 
para a supertaça a disputar ainda com data a 
definir. 
 
Damos os parabéns ao Clube Desportivo dos 
Bons Dias por esta conquista de grande valor, 
manifestando aos seus atletas, técnicos e 
dirigentes a gratidão por mais uma vez 
inscreverem o nome de Odivelas na lista de 
vencedores de provas nacionais. 
 
Não poderemos deixar de expressar também para 
com o Clube Desportivo Pedro Alexandrino, o 
agradecimento pela forma valorosa como 
competiram e pelo trabalho que têm vindo a 
fazer na promoção desta modalidade. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas quer assim 
associar-se ao sentimento de reconhecimento por 
este resultado, saudando os atletas, a equipa 
técnica e todos os dirigentes, pela excelente 
demonstração do seu valor desportivo.” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

 
Odivelas, 12 de junho de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PONTOS RETIRADOS DA ORDEM DO DIA 
 

 
 

APOIO EXTRAORDINÁRIO À UNIÃO DESPORTIVA  
E RECREATIVA DE SANTA MARIA 

 
Retirada do ponto intitulado “Proposta de 
Atribuição de Apoio Extraordinário à União 
Desportiva e Recreativa de Santa Maria (UDRSM) - 
III Torneio de Carnaval de Futebol de 11”, da 
Ordem do Dia da presente Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO EXTRAORDINÁRIO  
ÀS ACADEMIAS DE KARATÉ WADO RYO (AKWADO) 

 
Retirada do ponto intitulado “Proposta de 
Atribuição de Apoio Extraordinário às Academias 
de Karaté Wado Ryo (AKWADO) – Competições 
“K1 Karaté Youth League 2018”, da Ordem do Dia 
da presente Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO EXTRAORDINÁRIO  
À “ASSOCIAÇÃO TIRA-ME DA RUA” (ATR) 

 
Retirada do ponto intitulado “Proposta de 
Atribuição de Apoio Extraordinário à “Associação 
Tira-me da Rua” (ATR) – Campeonato Ibérico de 
Capoeira 2019”, da Ordem do Dia da presente 
Reunião. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 6.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 20 de março de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

11.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
10.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2019 

 
10.ª Alteração Orçamental de 2019, 11.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2019/5080, de 2019.06.05, e 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião, de acordo com o proposto na referida 
informação. 
 
“10.ª Alteração Orçamental 
 
A 10.ª Alteração Orçamental de 2019 reveste-se de 
caráter extraordinário e reproduz a necessidade 
de ajustamentos (reforços e anulações) de 
algumas rubricas dos serviços municipais, 
imprescindíveis ao seu normal funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, 
destaque para: 
 
No Departamento de Obras Municipais e 
Habitação: 
 
-o reforço de 200.000,00€ (duzentos mil euros), 
no projeto “Remodelação e Ampliação da Escola 
dos Castanheiros em Caneças”; 
 
-o projeto “Beneficiação e Reparação de Espaços 
Urbanos em vários locais do Concelho”, no valor 
de 67.000,00€ (sessenta e sete mil euros). 
 
 
No Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
-no projeto “Locação de Viatura”, o valor de 
35.000,00€ (trinta e cinco mil euros); 
 
 
No Departamento de Desporto, Cultura e 
Turismo: 
 
-o valor de 32.360,00 euros (trinta e dois mil, 
trezentos e sessenta euros), referente ao projeto 
“Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis”. 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 208.500,03€ (duzentos e oito mil, 
quinhentos euros e três cêntimos), verificando-se 
um aumento das despesas correntes no valor de 
70.040,00 Euros (setenta mil e quarenta euros), 
por contrapartida de uma diminuição de igual 
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montante ao nível das despesas de capital, 
conforme quadro seguinte: 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de 
Despesas 
Correntes 

89.00,03 18.960,03 

Total de 
Despesas 

Capital 
119.500,00 189.540,00 

Total Geral 208.500,03 208.500,03 

(un: euros) 
 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento de 0,105% 
das despesas correntes, bem como uma 
diminuição de 0,214% das despesas de capital. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 
 

Equilíbrio Orçamental 2019 
 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

72.796.155,66 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
66.931.535,26 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.796.155,66 Total (2) 69.935.449,91 

Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + Amortizações Médias 
Empréstimos M/L Prazo (3) =(1) -(2) 2.860.705,75 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA 2018 
 
Documentos de prestação de contas consolidada 
do ano de 2018 e ainda que o resultado líquido 
consolidado do exercício, de €11.638.157,00, seja 
levado para reforço de Reserva Legal, em 
591.317,42€ (quinhentos e noventa e um mil, 
trezentos e dezassete euros e quarenta e dois 
cêntimos) e o restante, no montante, de 
11.046.839,58€ (onze milhões, quarenta e seis mil, 
oitocentos e trinta e nove euros e cinquenta e oito 
cêntimos), para incorporação na Conta 59 – 
“Resultados Transitados”, de acordo com o 

proposto na informação n.º 2019/5124, de 
2019.06.06 (estes documentos farão parte 
integrante da ata da presente reunião). 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 
CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Abertura de procedimento concursal comum, 
para ocupação de um posto de trabalho, na 
categoria de Técnico Superior (formação em 
Engenharia Geológica e especialização em 
Geotecnia), destinado a candidatos com ou sem 
vínculo de emprego público, com vista à 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, para o 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico / Gabinete de Projeto e Reconversão 
Urbana de Áreas Críticas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/4854, de 
2019.05.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HORTAS URBANAS DE ODIVELAS 
 

 
 

REVISÃO AO REGULAMENTO DE HORTAS URBANAS 
 
Revisão do Regulamento Municipal de Hortas 
Urbanas de Odivelas, após este documento ter 
sido alvo de apreciação pela Comissão 
Permanente de Planeamento, Ordenamento do 
Território e Ambiente da Assembleia Municipal de 
Odivelas (que sugeriu alterações ao Preâmbulo), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
014/DPU/FL/2019, datada de 2019.05.23. No 
decorrer da discussão deste ponto na presente 
reunião foi ainda proposta a seguinte alteração ao 
documento:  no artigo 21.º onde se lê: “O presente 
Regulamento entra em vigor após a sua 
aprovação e respetiva publicação em Boletim 
Municipal.”, deverá passar a ler-se: “O presente 
Regulamento entra em vigor após a sua 
aprovação e respetiva publicação em Diário da 
República”. 
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Nota: o procedimento de revisão do referido Regulamento foi iniciado com 
a sua aprovação na 22.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 18 de novembro de 2015 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23/2015, de 1 de dezembro). Foi sujeito a Consulta Pública em 
2015 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23/2015, de 1 de 
dezembro). Voltou a deliberação na 8.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 20 de abril de 2016 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 8/2016, de 3 maio), após o período de 
apreciação pública (do qual não resultou qualquer contributo), para 
posterior deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. No entanto, 
antes de ir a deliberação da Assembleia Municipal, o projeto de revisão foi 
alvo de apreciação pela Comissão Permanente de Planeamento, 
Ordenamento do Território e Ambiente da Assembleia Municipal de 
Odivelas, tendo sofrido aí alterações no seu Preâmbulo, pelo volta agora 
novamente à Câmara Municipal para deliberação e envio à Assembleia 
Municipal). 

 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
PROCESSO N.º 20/DMGAG/2019 

 
Intenção de Declaração de Caducidade de 
adjudicação relativa ao concurso público para a 
aquisição continuada de combustíveis a granel e 
aquisição de combustíveis através de cartão 
eletrónico de abastecimento, por lotes, em 
agrupamento de entidades, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na Informação 
n.º Interno/2019/4908, de 2019.06.04: 
 
1-Ratificação do ato da decisão em como se 
encontra verificado o facto estabelecido na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 86.º do Código dos Contratos 
Públicos, já que a entidade adjudicatária do Lote 1, 
BP Portugal – Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, SA, após notificação para o efeito, 
não ter apresentado nenhum dos documentos de 
habilitação, dentro do prazo fixado no Programa 
do Concurso, facto que deve ser-lhe imputável, 
imputabilidade essa que determinará a 
caducidade da adjudicação;  
 
2-Ratificação do ato da decisão em como se 
encontra verificado o facto estabelecido no n.º 1 
do artigo 91.º, do Código dos Contratos Públicos, 
já que a entidade adjudicatária do Lote 1, BP 
Portugal – Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, SA, após notificação para o efeito, 
não apresentou a caução dentro do prazo fixado 
no Programa do Concurso, facto que deve ser-lhe 
imputável, imputabilidade essa que determinará 
a caducidade da adjudicação;  
 
3-Ratificação do ato da decisão que a entidade 
adjudicatária do Lote 1, BP Portugal – Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, SA, seja 

notificada para, através da plataforma eletrónica e 
no prazo de 3 (três) dias, contados a partir da 
notificação para o efeito, se pronunciar, querendo, 
por escrito, ao abrigo do direito de audiência 
prévia, de acordo, nomeadamente, com o previsto 
no n.º 2 do artigo 86.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 27 de maio de 2019, na sua 39.ª reunião 
ordinária, de acordo com proposta de deliberação 
n.º 212/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/16840, de 2019.05.28, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/4908, de 2019.06.04). 
 
 
(Nota: a autorização da despesa e início do procedimento do concurso 
público acima mencionado foi deliberado na 1.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 9 de janeiro de 2019 – Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 2/2019, de 22 de janeiro. A decisão de 
adjudicação foi deliberada na 7.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 3 de abril de 2019 - Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2019, de 16 de abril). 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
Programa de Implementação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico para o Ano Letivo 2019/2020, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2019/ 
4970, de 2019.06.04. O Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) traduz-se numa 
oferta educativa e formativa gratuita, de inscrição 
facultativa, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo, garantindo uma diversidade de atividades 
de cariz cultural e lúdico, de complemento ao 
currículo e de ocupação útil e adequada dos 
tempos não letivos. Destina-se aos alunos das 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede 
pública do concelho de Odivelas e tem como 
enquadramento a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 
de agosto. 
 
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
devem ser selecionadas de acordo com os 
objetivos definidos no Projeto Educativo dos 
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Agrupamentos de Escolas e integrar o Plano 
Anual de Atividades, podendo incidir nos 
domínios desportivo, artístico, científico, 
tecnológico, de ligação da escola com o meio, de 
solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia na educação, conforme definido no 
artigo 7º, da Portaria n.º 644-A/2015. 
 
“(…) III – Planificação das Atividades  
 
A oferta das AEC em cada escola será planificada 
pelos agrupamentos de escolas em parceria com 
a Câmara Municipal e com as entidades gestoras 
parceiras, tendo por base os domínios das 
atividades a definir de acordo com o Projeto 
Educativo de agrupamento, procurando o 
equilíbrio entre os interesses dos alunos, a 
formação e perfil dos profissionais que as 
asseguram, o regime de funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino, os espaços 
disponíveis para o funcionamento das atividades 
e o número estimado de alunos para o Ano Letivo 
2019/2020. 
 
IV – Parcerias 
 
Considerando a avaliação positiva realizada 
conjuntamente pela CMO, agrupamentos de 
escolas e entidades gestoras parceiras sobre o 
modelo tripartido adotado para a implementação 
das AEC no concelho de Odivelas. Propõe-se que 
para o Ano Letivo 2019/2020 seja dada 
continuidade à opção metodológica de gestão 
em parceria em todos os estabelecimentos de 
educação e ensino do 1º ciclo, conforme Quadro 1: 
 

Quadro 1 - Parcerias das AEC por agrupamento de escolas e 
estabelecimento de ensino 

 Agrupamento de 
Escolas 

Entidade Gestora 
Parceira 

Estabelecimento de 
ensino 

AE Adelaide 
Cabette 

Instituto Português de 
Pedagogia Infantil 

EB António Maria Bravo 
EB Maria Máxima Vaz 
EB Bernardim Ribeiro 

APEE EB D. Dinis N.º 1 EB D. Dinis N.º 1 

 

AE Braamcamp 
Freire 

Jardim Infantil Popular 
da Pontinha 

EB da Serra da Luz 
EB Dr. Mário Madeira 

EB Mello Falcão 
Centro Comunitário 

Paroquial de Famões 
EB da Quinta da Paiã 

EB de Vale Grande 
APEE EB Qta. da 

Condessa 
EB da Quinta da 

Condessa 
APEE EB Casal da Serra EB do Casal da Serra 

 

AE Caneças 
Centro Comunitário 

Paroquial da Ramada 

EB Cesário Verde 
EB Francisco Vieira 

Caldas 
EB Artur Alves Cardoso 
EB Prof.ª Maria Costa 

 
AE D. Dinis 

Instituto Português de 
Pedagogia Infantil 

EB Rainha Santa 
EB Maria Lamas 

 
AE Moinhos 

Arroja 
APEE AE Moinhos da 

Arroja 
EB Manuel Coco 

EB de Porto Pinheiro 

 

 

AE Sudoeste de 
Odivelas 

Centro Comunitário 
Paroquial de Famões 

EB Casais de Trigache 
EB Sophia de Mello B. 

Andresen 
EB da Quinta das Dálias 

APEE EB Veiga Ferreira EB Veiga Ferreira 

 

AE Pedro 
Alexandrino 

Instituto Português de 
Pedagogia Infantil 

EB Barbosa Du Bocage 
EB da Quinta São José 

EB de Olival Basto 
EB Carlos Paredes 

 

AE Vasco 
Santana 

Centro Comunitário 
Paroquial da Ramada 

EB Eça de Queirós 
EB de Casal dos 

Apréstimos 
EB João Villaret 
EB da Amoreira 

 

(…) 
 

V – Modalidades de Pagamento 
 
O cálculo dos custos para a implementação do 
Programa de AEC para 2019/2020, resultante dos 
montantes a transferir para as entidades gestoras 
parceiras, baseia-se no valor do financiamento 
previsto no número 3, do artigo 20º, da Portaria 
n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, a saber: 
 
• 150,00€ - valor máximo de comparticipação 
financeira anual, por aluno, para cinco horas 
semanais do 1º e 2º anos de escolaridade; 
 
• 90,00€ - valor máximo de comparticipação 
financeira anual, por aluno, para três horas 
semanais do 3º e 4º anos de escolaridade 
(integração da disciplina de inglês na 
componente curricular - mínimo de 2 horas 
semanais). 
 
O Município transferirá as verbas 
correspondentes ao financiamento por parte do 
Ministério da Educação para as entidades 
envolvidas na gestão das AEC, em três tranches, 
que deverão ocorrer em 3 fases, a 1ª fase em 
setembro de 2019, a 2ª fase em dezembro de 2019 
e a última fase em abril de 2020. 
 
VI – Orçamento Previsto 
 
A estimativa do montante global referente às 
transferências para as entidades gestoras do 
programa, tem por base o número de alunos 
previsto para a frequência do programa das AEC 
no Ano Letivo 2019/2020 e o custo aluno/ano 
acima referido, com a estimativa de custos.  
 
De realçar que o número de alunos apresentado 
resulta da previsão dos agrupamentos de escolas 
para o próximo ano letivo, e que por esse motivo 
poderão ocorrer oscilações com consequentes 
flutuações no valor das transferências a efetuar 
para as entidades gestoras parceiras.   
O valor global previsto destinado à transferência 
das verbas para as entidades gestoras parceiras 
fazerem face às despesas com a implementação 
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do Programa no Ano Letivo 2019/2020 perfaz um 
total de € 712.800,00 (setecentos e doze mil e 
oitocentos euros), conforme Quadro 2. 
 
 
 

 
 
 
 

Quadro 2 - Estimativa de custos do Programa das AEC para o Ano Letivo 2019/2020 

 

Estabelecimentos de Educação 
e Ensino 

Previsão de 
alunos 

Regime de 
Funcionam

ento 

Previsão Custos Aluno/AEC 
Total Custos 
Ano Letivo 

1º e 2º 3º e 4º 1º e 2º x 150,00€ 3º e 4º x 90,00€ 

Agrupamento de Escolas A Sudoeste de Odivelas 

EB Quinta das Dálias 48 26 Normal 7.200,00 € 2.340,00 € 9.540,00 € 

EB Veiga Ferreira 84 117 Normal 12.600,00 € 10.530,00 € 23.130,00 € 

EB Casais de Trigache 84 117 Normal 12.600,00 € 10.530,00 € 23.130,00 € 

EB Sophia Mello B. Andresen 36 39 Normal 5.400,00 € 3.510,00 € 8.910,00 € 

Sub-Total 252 299 
 

37.800,00 € 26.910,00 € 64.710,00 € 

Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette 

EB António Maria Bravo 108 91 Normal 16.200,00 € 8.190,00 € 24.390,00 € 

EB D. Dinis n.º 1 144 182 Normal 21.600,00 € 16.380,00 € 37.980,00 € 

EB Bernardim Ribeiro 108 117 Normal 16.200,00 € 10.530,00 € 26.730,00 € 

EB Maria Máxima Vaz 96 130 Normal 14.400,00 € 11.700,00 € 26.100,00 € 

Sub-Total 456 520 
 

68.400,00 € 46.800,00 € 115.200,00 € 

Agrupamento de Escolas de Caneças 

EB Francisco Vieira Caldas 96 52 Normal 14.400,00 € 4.680,00 € 19.080,00 € 

EB Artur Alves Cardoso 48 78 Normal 7.200,00 € 7.020,00 € 14.220,00 € 

EB Cesário Verde 96 104 Normal 14.400,00 € 9.360,00 € 23.760,00 € 

EB Professora Maria Costa 72 52 Normal 10.800,00 € 4.680,00 € 15.480,00 € 

Sub-Total 312 286 
 

46.800,00 € 25.740,00 € 72.540,00 € 

Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião 

EB Quinta S. José 48 78 Normal 7.200,00 € 7.020,00 € 14.220,00 € 

EB Barbosa du Bocage 120 104 Normal 18.000,00 € 9.360,00 € 27.360,00 € 

EB Olival Basto 96 104 Normal 14.400,00 € 9.360,00 € 23.760,00 € 

EB Carlos Paredes 120 78 Normal 18.000,00 € 7.020,00 € 25.020,00 € 

Sub-Total 384 364 
 

57.600,00 € 32.760,00 € 90.360,00 € 

Agrupamento de Escolas da Pontinha 

EB Casal da Serra 48 104 Normal 7.200,00 € 9.360,00 € 16.560,00 € 

EB Quinta da Condessa 72 104 Normal 10.800,00 € 9.360,00 € 20.160,00 € 

EB Dr. Mário Madeira 48 26 Normal 7.200,00 € 2.340,00 € 9.540,00 € 

EB Mello Falcão 96 104 Normal 14.400,00 € 9.360,00 € 23.760,00 € 

EB Quinta da Paiã 96 104 Normal 14.400,00 € 9.360,00 € 23.760,00 € 

EB Serra da Luz 48 52 Normal 7.200,00 € 4.680,00 € 11.880,00 € 

EB Vale Grande 48 52 Normal 7.200,00 € 4.680,00 € 11.880,00 € 

Sub-Total 456 546 
 

68.400,00 € 49.140,00 € 117.540,00 € 

Agrupamento de Escolas D. Dinis 

EB Maria Lamas 168 156 Normal 25.200,00 € 14.040,00 € 39.240,00 € 

EB Rainha Santa 120 130 Normal 18.000,00 € 11.700,00 € 29.700,00 € 

Sub-Total 288 286 
 

43.200,00 € 25.740,00 € 68.940,00 € 

Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 

EB Manuel Coco 168 234 Normal 25.200,00 € 21.060,00 € 46.260,00 € 

EB de Porto Pinheiro 168 130 Normal 25.200,00 € 11.700,00 € 36.900,00 € 

Sub-Total 336 364 
 

50.400,00 € 32.760,00 € 83.160,00 € 

Agrupamento de Escolas Vasco Santana 

EB Amoreira 108 143 Normal 16.200,00 € 12.870,00 € 29.070,00 € 

EB João Villaret 96 104 Normal 14.400,00 € 9.360,00 € 23.760,00 € 

EB Eça de Queirós 48 52 Normal 7.200,00 € 4.680,00 € 11.880,00 € 

EB Casal dos Apréstimos 144 156 Normal 21.600,00 € 14.040,00 € 35.640,00 € 

Sub-Total 396 455 
 

59.400,00 € 40.950,00 € 100.350,00 € 

Total 2880 3120 
 

432.000,00 € 280.800,00 € 712.800,00 € 
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O valor a cabimentar no presente ano económico 
de 2019 é de € 475.200,00 (quatrocentos e setenta 
e cinco mil e duzentos euros), correspondendo à 
1ª e 2ª tranche a transferir para as entidades 
gestoras parceiras fazerem face às despesas com 
a gestão do programa na 1ª e na 2ª fase, sendo o 
montante por cada fase no valor de € 237.600,00 
(duzentos e trinta e sete mil e seiscentos euros). 
 
Propõe-se ainda, que o valor remanescente de 
€237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e 
seiscentos euros), correspondente à tranche da 3ª 
fase, seja inscrito no Plano de Atividades e 
Orçamento para 2020. (Informação n.º Interno/2019/ 

4970, de 2019.06.04) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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, 
Tripartido, a celebrar entre o Município de 
Odivelas, os Agrupamentos de Escolas e as 
Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
no âmbito da gestão do Programa das Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC). As referidas 
atividades traduzem-se numa oferta obrigatória e 
de frequência gratuita, sendo a inscrição 
facultativa, e que se desenvolvem ao longo do 
ano letivo, dirigidas aos alunos do 1.º ao 4.º ano do 
1.º ciclo do ensino básico público para o ano letivo 
2019/2020. O presente Acordo visa 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, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/4970, de 
2019.06.04, e nos termos da minuta anexa à 
informação. 

 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 

 
1. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Ministério da Educação e Ciência, define, entre 
outras, as regras a observar na oferta das 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 
1º ciclo do ensino básico, bem como o regime de 
acesso ao apoio financeiro a conceder pelo 
Ministério da Educação e Ciência no âmbito das 
mesmas atividades.  
 

2. A referida portaria aplica-se aos 
estabelecimentos de educação e ensino público 
nos quais funcione o 1º ciclo do ensino básico.  
 
3. No âmbito da portaria, consideram-se AEC as 
atividades que sejam de caráter facultativo e de 
natureza eminentemente lúdica, formativa e 
cultural que incidam, nomeadamente, nos 
domínios desportivo, artístico, científico e 
tecnológico, de ligação da escola com o meio, de 
solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia na educação.  
 
4. As referidas atividades traduzem-se numa 
oferta obrigatória e de frequência gratuita, sendo 
a inscrição facultativa, e que se desenvolvem ao 
longo do ano letivo dirigidas 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 a portaria que no recrutamento e 
contratação dos respetivos profissionais devem 
ser tidos em conta os recursos docentes de 
carreira existentes nos próprios agrupamentos de 
escolas para afetar às AEC, após o cumprimento 
do despacho normativo relativo à distribuição do 
serviço docente, conforme indicado na alínea a), 
número 2, do Artigo 16.º da mesma portaria. 
 
7. Na planificação das AEC devem ser tidos em 
conta, os recursos existentes na comunidade, 
nomeadamente IPSS, associações culturais, entre 
outros. 
 
8. Define ainda o Artigo 14.º da referida portaria 
que a entidade que seja promotora das AEC nos 
termos da alínea b) do Artigo 13.º (Autarquias 
locais) pode essa entidade constituir parcerias 
com as demais entidades nele referidas ou com 
outras entidades públicas e privadas com ou sem 
fins lucrativos, para a concretização das AEC, 
designadamente, para a seleção e recrutamento 
dos profissionais que venham a assegurar o 
desenvolvimento das atividades, mediante a 
celebração de um protocolo de colaboração, cujos 
termos constam no Artigo 15.º da portaria e terão 
de identificar as atividades de enriquecimento 
curricular a desenvolver, a duração semanal de 
cada atividade, o local ou locais de 
funcionamento, as responsabilidades e 
competências das partes, o número de alunos em 
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cada atividade e os recursos humanos necessários 
ao funcionamento das AEC. 
 
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 Artigo 21.º da Portaria n.º 644-A/2015, 
de 24 de agosto. 
 
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 pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins 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, 
 
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 pela Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto, 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 a desenvolver, a duração semanal de 
cada atividade, o local ou locais de 
funcionamento, as responsabilidades e 
competências das partes, o número de alunos em 
cada atividade e os recursos humanos necessários 
ao funcionamento das AEC constam do Anexo I, 
que dele faz parte integrante. 
 
 

3. O Anexo I mencionado no ponto anterior 
poderá ser objeto de atualização sempre que tal 
se justifique.  

 
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 20.º da 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, tendo 
por referência os dados constantes no Anexo I ao 
presente Acordo, em três tranches sendo a 
primeira transferência realizada até ao dia 15 do 
mês de início do ano letivo/setembro de 2019; a 
segunda transferência até ao dia 15 de dezembro 
de 2019 e a terceira e última transferência até ao 
final do mês de abril 2020; 
 
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 da 
implementação, aplicação e resultados do 
Programa, em conjunto com o Segundo e 
Terceiro Outorgantes; 
 
e) Monitorizar o processo de inventariação dos 
materiais e equipamentos adquiridos pelo 
Terceiro Outorgante, em conjunto com o 
Segundo Outorgante. 
 
f) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do 
Programa das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, de bens móveis/equipamentos e 
consumíveis que integrarão o imobilizado 
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corpóreo, afeto a um estabelecimento educativo, 
em articulação com o Segundo e o Terceiro 
Outorgantes; 
 
g) Permitir, excecionalmente e nos termos a 
definir entre as partes, que os bens 
móveis/equipamentos que integram o 
imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo e adquiridos no 
âmbito do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, possam ser utilizados 
pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo 
escrito de controlo de utilização; 
 

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, disponíveis 
para a realização de uma ou mais AEC, no sentido 
de estes serem obrigatoriamente afetos às AEC, 
nos termos do Artigo 16.º da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto. 
 
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 da Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, 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, recrutamento e contratação dos 
professores para as AEC, em conformidade com 
as orientações da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de 
agosto que regula 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 Artigo 
8.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto; 
 
j) Proceder ao inventário de todos os 
materiais/equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante no âmbito do programa das AEC 
dando conhecimento do mesmo ao Primeiro 
Outorgante. 
 
k) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do 
Programa das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, de bens móveis/equipamentos e 
consumíveis que integrarão o imobilizado 
corpóreo, afeto a um estabelecimento educativo, 
em articulação com o Primeiro e o Terceiro 
Outorgantes; 
 
l) Permitir, excecionalmente e nos termos a 
definir entre as partes, que os bens 
móveis/equipamentos que integram o 
imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo e adquiridos no 
âmbito do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, possam ser utilizados 
pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo 
escrito de controlo de utilização; 
 
m) 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 e recrutar, em articulação com o 
Segundo Outorgante, os professores para as AEC, 
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em conformidade com as orientações da Portaria 
n.º 644-A/2015, de 24 de agosto que regula o 
Programa; 
 
b) Efetuar a gestão quotidiana das AEC em 
articulação com o Segundo Outorgante e garantir 
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; 
 
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, assumindo integral 
responsabilidade pela não utilização das referidas 
verbas para o fim a que se destinam; 
 
h) Remeter ao Primeiro Outorgante, relatório com 
a relação das despesas efetuadas, acompanhado 
de cópias digitalizadas das respetivas faturas ou 
recibos comprovativos das mesmas, em três fases, 
a 1ª fase até final de janeiro, a 2ª fase até final de 
abril e a 3 ª fase até final de junho; 
 
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. 
 
k) Analisar e adquirir, no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, os bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que 
integrarão o imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo, em articulação com o 
Primeiro e o Segundo Outorgantes; 
 
l) Permitir, excecionalmente e nos termos a 
definir entre as partes, que os bens 
móveis/equipamentos que integram o 
imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo e adquiridos no 
âmbito do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, possam ser utilizados 
pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo 
escrito de controlo de utilização. 

 
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 
2019/2020. 

 
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. 
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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 2019 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
____________________________________________ 
(Hugo Martins) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(___________________________) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(___________________________) 

 

” 
 
(Aprovado por maioria) 

 

MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO, TRIPARTIDO, A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, OS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS E AS INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 
Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação, 
Tripartido, a celebrar entre o Município de 
Odivelas, os Agrupamentos de Escolas e as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
no âmbito da gestão do Programa das Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC). As referidas 
atividades traduzem-se numa oferta obrigatória e 
de frequência gratuita, sendo a inscrição 
facultativa, e que se desenvolvem ao longo do 
ano letivo, dirigidas aos alunos do 1.º ao 4.º ano do 
1.º ciclo do ensino básico público para o ano letivo 
2019/2020. O presente Acordo visa 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, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/4970, de 
2019.06.04, e nos termos da minuta anexa à 
informação. 

 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Ministério da Educação e Ciência, define, entre 
outras, as regras a observar na oferta das 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 
1º ciclo do ensino básico, bem como o regime de 
acesso ao apoio financeiro a conceder pelo 
Ministério da Educação e Ciência no âmbito das 
mesmas atividades. 
 
2. A referida portaria aplica-se aos 
estabelecimentos de educação e ensino público 
nos quais funcione o 1º ciclo do ensino básico. 
 
3. No âmbito da portaria, consideram-se AEC as 
atividades que sejam de caráter facultativo e de 
natureza eminentemente lúdica, formativa e 
cultural que incidam, nomeadamente, nos 
domínios desportivo, artístico, científico e 
tecnológico, de ligação da escola com o meio, de 
solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia na educação. 
 
4. As referidas atividades traduzem-se numa 
oferta obrigatória e de frequência gratuita, sendo 
a inscrição facultativa, e que se desenvolvem ao 
longo do ano letivo dirigidas aos alunos do 1º ao 4º 
ano do 1º ciclo do ensino básico público. 
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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 a portaria que no recrutamento e 
contratação dos respetivos profissionais devem 
ser tidos em conta os recursos docentes de 
carreira existentes nos próprios agrupamentos de 
escolas para afetar às AEC, após o cumprimento 
do despacho normativo relativo à distribuição do 
serviço docente, conforme indicado na alínea a), 
número 2, do Artigo 16.º da mesma portaria. 
 
7. Na planificação das AEC devem ser tidos em 
conta, os recursos existentes na comunidade, 
nomeadamente IPSS, associações culturais, entre 
outros. 
 
8. Define ainda o Artigo 14.º da referida portaria 
que a entidade que seja promotora das AEC nos 
termos da alínea b) do Artigo 13.º (Autarquias 
locais) pode essa entidade constituir parcerias 
com as demais entidades nele referidas ou com 
outras entidades públicas e privadas com ou sem 
fins lucrativos, para a concretização das AEC, 
designadamente, para a seleção e recrutamento 
dos profissionais que venham a assegurar o 
desenvolvimento das atividades, mediante a 
celebração de um protocolo de colaboração, cujos 
termos constam no Artigo 15.º da portaria e terão 
de identificar as atividades de enriquecimento 
curricular a desenvolver, a duração semanal de 
cada atividade, o local ou locais de 
funcionamento, as responsabilidades e 
competências das partes, o número de alunos em 
cada atividade e os recursos humanos necessários 
ao funcionamento das AEC. 
 
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 Artigo 21.º da Portaria n.º 644-A/2015, 
de 24 de agosto. 
 
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 pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins 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 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pela Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto, 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 a desenvolver, a duração semanal de 
cada atividade, o local ou locais de 
funcionamento, as responsabilidades e 
competências das partes, o número de alunos em 
cada atividade e os recursos humanos necessários 
ao funcionamento das AEC constam do Anexo I, 
que dele faz parte integrante.  
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior 
poderá ser objeto de atualização sempre que tal 
se justifique.  

 
Cláusula Segunda 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
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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 20.º da 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, tendo 
por referência os dados constantes no Anexo I ao 
presente Acordo, em três tranches sendo a 
primeira transferência realizada até ao dia 15 do 
mês de início do ano letivo/setembro de 2019; a 
segunda transferência até ao dia 15 de dezembro 
de 2019 e a terceira e última transferência até ao 
final do mês de abril 2020;  
 
 
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 da 
implementação, aplicação e resultados do 
Programa, em conjunto com o Segundo e 
Terceiro Outorgantes; 
 
e) Monitorizar o processo de inventariação dos 
materiais e equipamentos adquiridos pelo 
Terceiro Outorgante, em conjunto com o 
Segundo Outorgante. 
 
f) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do 
Programa das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, de bens móveis/equipamentos e 
consumíveis que integrarão o imobilizado 
corpóreo, afeto a um estabelecimento educativo, 
em articulação com o Segundo e o Terceiro 
Outorgantes;  
 
g) Permitir, excecionalmente e nos termos a 
definir entre as partes, que os bens 
móveis/equipamentos que integram o 
imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo e adquiridos no 
âmbito do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, possam ser utilizados 
pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo 
escrito de controlo de utilização;  

 
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, disponíveis 
para a realização de uma ou mais AEC, no sentido 
de estes serem obrigatoriamente afetos às AEC, 
nos termos do Artigo 16.º da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto. 
 
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 da Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, 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, recrutamento e contratação dos 
professores para as AEC, em conformidade com 
as orientações da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de 
agosto que regula 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 
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Enriquecimento Curricular, nos termos do Artigo 
8.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto; 
 
j) Proceder ao inventário de todos os 
materiais/equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante no âmbito do programa das AEC 
dando conhecimento do mesmo ao Primeiro 
Outorgante. 
 
k) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do 
Programa das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, de bens móveis/equipamentos e 
consumíveis que integrarão o imobilizado 
corpóreo, afeto a um estabelecimento educativo, 
em articulação com o Primeiro e o Terceiro 
Outorgantes;  
 
l) Permitir, excecionalmente e nos termos a 
definir entre as partes, que os bens 
móveis/equipamentos que integram o 
imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo e adquiridos no 
âmbito do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, possam ser utilizados 
pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo 
escrito de controlo de utilização; 
 
m) 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; 
 
n) 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 e recrutar, em articulação com o 
Segundo Outorgante, os professores para as AEC, 
em conformidade com as orientações da Portaria 
n.º 644-A/2015, de 24 de agosto que regula o 
Programa; 
 
b) Efetuar a gestão quotidiana das AEC em 
articulação com o Segundo Outorgante e garantir 
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, assumindo integral 
responsabilidade pela não utilização das referidas 
verbas para o fim a que se destinam; 
 
i) Remeter ao Primeiro Outorgante, relatório com 
a relação das despesas efetuadas, acompanhado 
de cópias digitalizadas das respetivas faturas ou 
recibos comprovativos das mesmas, em três fases, 
a 1ª fase até final de janeiro, a 2ª fase até final de 
abril e a 3ª fase até final de junho;  
 
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 Escola, a qual terá a 
responsabilidade de os incluir em inventário 
próprio, dando conhecimento do mesmo ao 
Primeiro Outorgante;  
 
l) Analisar e adquirir, no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, os bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que 
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integrarão o imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo, em articulação com o 
Primeiro e o Segundo Outorgantes; 
 
m) Permitir, excecionalmente e nos termos a 
definir entre as partes, que os bens 
móveis/equipamentos que integram o 
imobilizado corpóreo, afeto a um 
estabelecimento educativo e adquiridos no 
âmbito do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, possam ser utilizados 
pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo 
escrito de controlo de utilização;  

 
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 
2019/2020. 

 
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 2019 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
____________________________________________ 
(Hugo Martins) 
 

Pelo Segundo Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(___________________________) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(___________________________) 
 
 
 

” 
 
(Aprovado por maioria) 
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AÇÃO SOCIAL E TRANSPORTES 
ESCOLARES ANO LETIVO 2019/2020 

 

 
 

PROPOSTA DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E 

FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de Regulamento Municipal de Acesso e 
Funcionamento da Ação Social Escolar, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/4945, de 2019.06.03. A proposta de 
Regulamento mencionado tem como objeto 
estabelecer e enquadrar os critérios e as 
condições de acesso e de atribuição dos apoios 
socioeducativos, aos alunos que frequentam o 
ensino básico e secundário da rede pública do 
concelho de Odivelas, e tem por base um 
conjunto de preceitos legais definidos pela 
legislação em vigor, bem como determinações 
decorrentes de opções tomadas pela Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
Tendo presente os princípios gerais da equidade, 
da discriminação positiva e da solidariedade 
social, pretende, através da atribuição dos apoios 
no âmbito da ação social escolar: promover 
medidas de discriminação positiva e de combate 
à exclusão social; promover a igualdade de 
oportunidades no acesso e sucesso escolar; 
responder às necessidades educativas específicas 
de cada uma das crianças jovens ao longo do seu 
percurso educativo; articular as políticas sociais 
com as políticas de apoio à família e integrar 
medidas que uniformizem as medidas de ação 
social escolar para os alunos que frequentam o 
ensino básico e secundário.  
 
Este assunto carece de consulta pública (em cumprimento do 
disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 3/2015 de 7 de 
janeiro) e posterior envio para deliberação em Assembleia 
Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Proposta de Normas de Funcionamento das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF) na Educação Pré-Escolar, acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/4945, de 
2019.06.03. As normas propostas regulam as 
condições de acesso, bem como o modelo de 
funcionamento das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família, nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar. 
 
Com as Atividades de Animação e de Apoio à 
Família pretende-se: adaptar os tempos de 
permanência das crianças nos estabelecimentos 
de educação pré-escolar às necessidades das 
famílias e, simultaneamente, garantir que as 
mesmas usufruam de atividades com qualidade 
pedagógica, complementares das atividades 
educativas; assegurar o acompanhamento das 
crianças, antes e depois do período diário de 
atividades educativas, e durante os períodos de 
interrupção dessas atividades. 
 
Este assunto carece de consulta pública (em cumprimento do 
disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 3/2015 de 7 de 
janeiro) e posterior envio para deliberação em Assembleia 
Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ACESSO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

Proposta de Regulamento Municipal de Acesso e 
Funcionamento do Serviço de Refeições 
Escolares, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/4945, de 2019.06.03. A 
proposta de regulamento mencionado identifica 
as regras e os procedimentos aplicáveis ao 
fornecimento e funcionamento do serviço de 
refeições em refeitórios escolares, sob gestão da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
O fornecimento de refeições em refeitórios 
escolares tem como objetivo contribuir para 
promover o sucesso educativo, combater a 
exclusão social e escolar, desenvolver hábitos 
alimentares saudáveis, através do fornecimento 
de refeições equilibradas e adequadas às 
necessidades das crianças em idade escolar. 
 
Este assunto carece de consulta pública (em cumprimento do 
disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 3/2015 de 7 de 
janeiro) e posterior envio para deliberação em Assembleia 
Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 
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PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO 
EM TRANSPORTES ESCOLARES E 

RESPETIVOS FORMULÁRIOS 
 

Proposta de Regulamento Municipal de Apoio 
em Transportes Escolares e respetivos 
Formulários, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/4945, de 2019.06.03. É 
da competência da Câmara Municipal de 
Odivelas a oferta de um serviço de transporte 
escolar entre o local de residência dos alunos e os 
estabelecimentos de ensino pré-escolar, do 
ensino básico e do ensino secundário, quando 
residam a 3 km do estabelecimento de ensino 
que frequentam. 
 
Este assunto carece de consulta pública (em cumprimento do 
disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 3/2015 de 7 de 
janeiro) e posterior envio para deliberação em Assembleia 
Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O MODATEX 

 
Celebração de Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Odivelas e o MODATEX, Centro de 
Formação Profissional da Industria Têxtil, 
Vestuário, Confeção e Lanifícios. Protocolo que 
visa celebrar uma parceria entre as duas 
entidades, cujo objetivo é estabelecer as bases de 
colaboração, através da promoção de um 
concurso direcionado aos alunos do Modatex, que 
irão conceber o design de fardamento adequado 
aos/às assistentes operacionais a exercer funções 
nos vários estabelecimentos de educação e 
ensino do concelho de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação N.º Interno/2019/4843, de 
2019.05.30, e nos termos da minuta do protocolo 
de colaboração. 

 
 

“Protocolo de Colaboração 
 

Considerando que,  
 
- A utilização do fardamento permite a 
identificação do/a trabalhador/a como elemento 
integrante da organização, promovendo desta 
forma não só a sua integração como o 
sentimento de igualdade beneficiando um 
ambiente cooperativo entre os trabalhadores, que 

na Administração Pública e em particular no caso 
das autarquias locais se revela indispensável;  
 
- O fardamento é uma ferramenta essencial para 
valorizar a imagem da instituição e funciona 
como um cartão-de-visita; 
 
- Uma farda que proporciona bem-estar aumenta 
a autoestima entre os/as trabalhadores/as e 
colabora para o bom funcionamento do serviço;  
 
- Existe a necessidade de renovar o fardamento 
do pessoal não docente, que exerce funções nos 
vários estabelecimentos de educação e ensino do 
Concelho; 
 
- É imprescindível dotar os/as trabalhadores/as de 
fardamento adequado às suas funções, torna-se 
indispensável recorrer à colaboração com uma 
entidade que consiga definir e conceber de 
acordo as necessidades subjacentes à criação de 
um fardamento adaptado às funções de um 
assistente operacional em contexto escolar, que 
possa inovar criando algo diferente mas funcional; 
 
- O MODATEX é um Centro de Formação 
Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, 
Confeção e Lanifícios, que aposta na qualificação 
dos portugueses e que constitui um meio 
imprescindível para a valorização dos cidadãos, 
para uma cidadania democrática e para o 
desenvolvimento sustentável do país. Revitalizar a 
educação e formação de adultos, enquanto pilar 
central do sistema de qualificações, assegurando 
a continuidade das políticas de aprendizagem ao 
longo da vida e a permanente melhoria da 
qualidade dos processos e resultados de 
aprendizagem;  
 
- O MODATEX, através do Despacho n.º 1028/2014 
de 22 de janeiro, tem integrado nos seus serviços 
um Centro Qualifica, disponível para prestar os 
seguintes serviços: Informar, orientar e 
encaminhar para uma formação escolar, 
profissional ou de dupla certificação; Informar, 
orientar e encaminhar para uma integração 
qualificada no mercado de emprego; 
Desenvolver, para adultos, Processos de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) de âmbito Profissional;  
 
- Para concretizar uma parceria que resulta da 
experiência na área da conceção de fardamento 
do MODATEX e da vontade do Município de 
Odivelas em dotar os/as assistentes operacionais 
de fardamento, que alie o design à 
funcionalidade, torna-se necessário a celebração 
do presente protocolo de colaboração 
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Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva 504 293 
125, neste ato representado pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Manuel dos Santos Martins, adiante 
designado como Primeiro Outorgante;  
 
e  
 
MODATEX, Centro de Formação Profissional da 
Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios, 
com sede na Rua Prof. Augusto Nobre n.º 483, no 
Porto, sendo a sua delegação em Lisboa, na Rua 
Prof. Reinaldo dos Santos, em Lisboa, pessoa 
coletiva 509 906 478, neste ato representada pelo 
seu Diretor, José Manuel Castro, adiante 
designado como Segundo Outorgante.  
 
Celebrado o presente Protocolo de Colaboração, 
que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
Partes aceitam e se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir.  

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

O presente Protocolo visa celebrar uma parceria 
entre as duas entidades Outorgantes, cujo 
objetivo é estabelecer as bases de colaboração 
entre as Partes, de forma a selecionar através da 
promoção de concurso, o design de fardamento 
adequado aos/às assistentes operacionais a 
exercer funções nos vários estabelecimentos de 
educação e ensino;  

 
Cláusula Segunda 

(Das responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por:  
 
a) Avaliar o projeto de design para a criação do 
fardamento dos/das assistentes operacionais, em 
conjunto com o Segundo Outorgante, nas datas 
acordadas entre as Partes;  
 
b) Implementar e operacionalizar as atividades 
inerentes à realização de concurso para a escolha 
do modelo de fardamento 
 
c) Assegurar a atribuição das distinções definidas 
do Concurso que se traduzirão num prémio 
monetário no montante de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros), a atribuir ao 1.º lugar e de 
150,00€ (cento e cinquenta euros) aos 2.º e 
3.ºclassificados;  
 
 

d) Assegurar a organização da cerimónia de 
seleção dos projetos apresentados e respetiva 
apresentação oficial dos 1.º, 2.º e 3.ºclassificados; 
 
e) Integrar com três elementos o Júri do Concurso 
referido na alínea anterior.  

 
Cláusula Terceira 

(Das responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por:  
 
a) Implementar na sua entidade os 
procedimentos necessários à operacionalização 
junto dos/das candidatos/as a realização do 
design para o fardamento dos assistentes 
operacionais, assegurando os recursos 
necessários ao nível técnico e logístico para o 
efeito;  
 
b) Disponibilizar todos os materiais necessários 
para apresentação e deliberação do júri 
constituído na escolha dos 1.º, 2.º e 3.ºclassificados;  
 
c) Integrar com dois elementos o Júri do 
Concurso referido na alínea anterior;  
 
d) Disponibilizar as fichas e desenhos técnicos 
necessários à implementação da fase de 
confeção/produção do fardamento.  

 
Cláusula Quarta 

(Da Vigência) 
 

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura, após publicação no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões e terá a 
duração necessária ao integral cumprimento do 
seu objeto. 

 
Cláusula Quinta 

(Disposições Finais) 
 

O presente Protocolo constitui um instrumento 
de coordenação de esforços, no respeito pela 
autonomia e características próprias dos 
respetivos intervenientes, pelo que a adequação 
ou alteração do estipulado será sempre apreciada 
e decidida por acordo entre os Outorgantes.  
 
O presente Protocolo foi feito em dois 
exemplares, que são assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas.  
 
 
Odivelas, __ de _________________ de 2019 
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Pelo Primeiro 
Outorgante 

Pelo Segundo 
Outorgante 

  
_______________________ _______________________ 

(Hugo Manuel dos 
Santos Martins) 

(José Manuel Castro)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PLANO DE PORMENOR DO 
CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 

INÍCIO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

Início do período de discussão pública do Plano 
de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico 
de Odivelas, pelo período de 30 (trinta) dias, nos 
termos do artigo 89.º do “Regime Jurídico de 
Instrumentos de Gestão Territorial” (RJIGT), de 
acordo com o proposto na informação N.º 
016/DPU/FL/2019, de 2019.06.04. 
 
“O Plano de Pormenor do Centro Histórico de 
Odivelas, cuja proposta consigna os princípios de 
salvaguarda e valorização do Centro Histórico de 
Odivelas, visa contribuir para a valorização da 
principal referência identitária do concelho de 
Odivelas, assenta em premissas que potenciam e 
visam a assunção deste núcleo como espaço 
polarizador no contexto da cidade, conforme os 
objetivos gerais a seguir descritos: 
 
1. Reabilitação e requalificação da área urbana, 
mantendo a sua escala e morfologia; 
 
2. Salvaguarda e valorização do património 
cultural; 
 
3. Melhoria das relações entre o centro histórico, a 
ribeira de Odivelas e a cidade; 
 
4. Valorização da imagem urbana e melhoria das 
condições de mobilidade e acessibilidade. 
 
A prossecução destes objetivos deverá 
concretizar-se nas dimensões da intervenção 
preconizada traduzindo uma visão de cidade a 
diferentes escalas territoriais: centro histórico, 
cidade e concelho, cujo objetivo global será: 
 
 Qualificar e integrar os distintos espaços da 
cidade visando um funcionamento urbano 
globalmente inclusivo, coerente e sustentável; 
 

 Fortalecer e diferenciar o capital humano, 
institucional, cultural e económico da cidade, no 
sentido de aumentar o leque de oportunidades 
individuais e coletivas; 
 
 Qualificar e intensificar a integração da cidade 
na região envolvente, de forma a promover 
relações de complementaridade mais 
sustentáveis entre os espaços urbanos; 
 
 
 Inovar nas soluções para a qualificação urbana, 
promovendo as que se orientem por princípios de 
sustentabilidade ambiental, de eficiência, pela 
Integração das oportunidades oferecidas pelas 
novas tecnologias e de capacitação das 
comunidades para o seu desenvolvimento. 
 
Os objetivos gerais são traduzidos e concretizados 
através de um conjunto alargado de objetivos 
específicos os quais envolvem opções concretas e 
setoriais do Plano de Pormenor, contribuindo 
ainda para os grandes paradigmas e objetivos, do 
ordenamento do território e do planeamento 
urbano: 
 
 As cidades como territórios de inovação e 
competitividade; 
 
 AS cidades como territórios de cidadania e 
coesão social; 
 
 As cidades como territórios de qualidade de 
ambiente e vida; 
 
 As cidades como territórios de boas práticas de 
governace de modo a que se tornem mais 
sustentáveis, saudáveis e inclusivas. (…) (Informação 

N.º 016/DPU/FL/2019, de 2019.06.04) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
BAIRRO GRANJAS NOVAS LOTE 217 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 217, da Rua Bernardo Santareno, no Bairro 
Granjas Novas, na União das Freguesias de 
Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
13601, de 2019.05.30, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos S.A., no valor de €425,82 (quatrocentos 
e vinte e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 1/2000, de 31 de janeiro, nos termos da 
informação técnica n.º 28/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 
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2019, de 2019.05.31, e de acordo com o proposto na 
informação n.º 44.2019, de 2019.05.31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/VMLV/2019 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereadora 
Mónica Vilarinho Francisco José Lourenço da Silva 
Baptista 
 
Tendo em consideração o abrigo do 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 e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Sr. Adjunto, Francisco José 
Lourenço da Silva Baptista, o exercício das 
competências abaixo indicadas, que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente, 
conforme Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de 
setembro, durante nos dias 17 a 21 de junho de 
2019, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da 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, 13 de abril de 2019 

 
A Vereadora 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

através do Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
(Mónica Vilarinho) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 6/DGOU/2019 
 

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 44.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 4/VPCT/2018, 
de 01 de outubro, subdelego, na Chefe da Divisão 
de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, nos dias 
19 a 21 de junho de 2019, as competências que me 
foram subdelegadas e que constam do 
supracitado 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 atos 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 atos ou 
iniciativas, suscetíveis 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, 14 de junho de 2019 

 
O Diretor do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo 

Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 

 

EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 086/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 
Bairro Trigache Norte – AUGI I 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º 
n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual e no artigo 26.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização na sua redação atual, torna público 
que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 5/2001 do Bairro Trigache Norte 
AUGI I para os lotes 50, 136 e 140 consideram-se 
notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, 
consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 35224/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 29 de maio de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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EDITAL N.º 087/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 
Bairro Trigache Norte – AUGI I 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º 
n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual e no artigo 26.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização na sua redação atual, torna público 
que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 5/2001 do Bairro Trigache Norte 
AUGI I para o lote 252, consideram-se notificados 
os proprietários de lotes, edifícios ou frações 
autónomas localizados na área do alvará de 
loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, 
consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 35224/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 30 de maio de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL N.º 088/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 
Bairro Trigache Norte – AUGI I 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º 
n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual e no artigo 26.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização na sua redação atual, torna público 
que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 5/2001 do Bairro Trigache Norte 
AUGI I para os lotes 88, 89, 172, 173, 197, 201, e 209 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 35224/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 31 de maio de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


