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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 24 de julho de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

ATA 
 

 
 

ATA DA 7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 7.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 3 de abril de 2019. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

REUNIÕES DE CÂMARA 
 

 
 

DESAGENDAMENTO DE REUNIÃO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Desagendamento da reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas, marcada para o dia 21 de 
agosto de 2019, constante na calendarização das 
reuniões da Câmara Municipal para o ano de 2019, 
aprovada na 24.ª reunião ordinária Câmara 
Municipal realizada no dia 12 de dezembro de 2018 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 25 de 2018, página 8). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 
Acionamento da reserva de recrutamento para a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo, com vista à 
contratação de dez assistentes operacionais, com 
o fundamento no disposto na alínea h) do n.º 1 do 
artigo 57.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, para fazer face ao aumento excecional 
e temporário de trabalho. De acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2019/6408 de 
2019.07.05 é proposto a autorização da contratação 
de dez assistentes operacionais e afetação do 
montante de €38.062,31 (trinta e oito mil e 
sessenta e dois euros e trinta e um cêntimo) ao 
presente recrutamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REABILITAÇÃO URBANA 
 

 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE 2018 

 
Relatório de Acompanhamento e Avaliação da 
Ação de Reabilitação Urbana da Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul do Concelho 
de Odivelas, referente ao ano de 2018. A Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul, foi aprovada 
por instrumento próprio e o respetivo Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana, entrou em 
vigor em 23 de dezembro de 2011, com a 
publicação em Diário da República, 2.ª série, N.º 
244, em 22 de dezembro de 2011, do Edital n.º 
1261/2011, que publicitou a sua aprovação na 2.ª 
reunião da 5.ª sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas em 28 de novembro. O 
Município de Odivelas foi designado como 
Entidade Gestora da Ação de Reabilitação Urbana, 
nos termos do artigo 10.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU), instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro. 
 
Por determinação do n.º 1 do artigo 20.º-A do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a 
entidade gestora elabora anualmente um relatório 
de monitorização da operação de reabilitação 
urbana em curso, documento que se encontra 
anexo à informação n.º Interno/2019/5214 de 
2019.05.31. 
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“(…) 
01. INTRODUÇÃO 

 
ÂMBITO 

 
A Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
(ARU-VS), aprovada por instrumento Próprio e o 
respetivo Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana, entrou em vigor em 23 de Dezembro de 
2011, com a publicação em Diário da República, 2.ª 
série - N.º 244, em 22 de Dezembro de 2011 do 
Edital n.º 1261/2011 que publicitou a sua aprovação 
na 2.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas em 28 de 
Novembro. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas foi 
designado como Entidade Gestora da Ação de 
Reabilitação Urbana, nos termos do Art.º 10.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
instituído pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
Outubro. 
 
Por determinação do RJRU, no n.º 1 do seu Artigo 
20.º- A, a entidade gestora elabora anualmente um 
relatório de monitorização de Ação de Reabilitação 
Urbana em curso, o qual deverá ser submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal. 
 
Nesses termos o presente documento, constitui-se 
como Relatório da Operação de Reabilitação 
Urbana da Vertente Sul do Município de Odivelas, 
referente às ações desenvolvidas no ano de 2018 e 
incorporando as ações decorridas e finalizadas em 
anos anteriores, assim como as ações/operações 
previstas realizar nos anos seguintes, através da 
análise das mesmas, adotando a sua divisão pelos 
grupos de ações estabelecidos no respetivo 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
(PERU): 
 
GRUPOS DE AÇÕES 
 
 GRUPO 1 - GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E 
SUSTENTABILIDADE 
 
 GRUPO 2 - EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE 
E REFERÊNCIA URBANA 
 
 GRUPO 3 - QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO 
PÚBLICO E INFRAESTRUTURAS URBANAS 
 
 GRUPO 4- INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL 
 
 GRUPO 5 - REQUALIFICAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO E 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS DA 
POPULAÇÃO 
 
 GRUPO 6 - DINAMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO 
PROGRAMA DE AÇÃO 

 
E sintetizando, quando aplicável, os seguintes 
aspetos de cada ação desenvolvida: Descrição 

sumária e objetivos alcançados; Ponto de situação; 
Indicadores gerais de realização. 
 
Apresenta-se assim o nível de desenvolvimento do 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, à 
data de 31 de dezembro de 2018. 
 
INVESTIMENTO DECORRENTE NA ARU-VERSUL 

 
O investimento decorrente no ano de 2018 traduz-
se em de 463.764 00 € (quatrocentos e sessenta e 
três mil, setecentos e sessenta e quatro euros), 
sendo que o volume de investimento total na ARU 
da Vertente Sul até 31 de dezembro de 2018, 
ascende ao valor na ordem dos 4.058.175 00 € 
(quatro milhões e cinquenta e oito mil, cento e 
setenta e cinco euros). 
 
Este valor considera o investimento, até a data, da 
Câmara Municipal de Odivelas na ordem dos 
934.722,00€ (novecentos e trinta e quatro mil, 
setecentos e vinte e dois euros), o investimento 
dos Particulares e Parceiros na ordem do 
1.377.230,00 € (um milhão, trezentos e setenta e 
sete mil, duzentos e trinta euros) e o anterior 
financiamento executado de fundos europeus no 
âmbito do QREN — Programa Operacional 
Regional de Lisboa - PORLisboa - Parcerias para a 
Regeneração Urbana da Vertente Sul na ordem de 
1.746.222,00 € (um milhão, setecentos e quarenta 
e seis mil, duzentos e vinte e dois euros). (cfrm. 
Anexo I - síntese de investimento na ARU da 
Vertente Sul até 2018.) 
 
Importa ainda referir que o investimento dos 
particulares se refere maioritariamente a 
intervenções de requalificação do espaço público 
e de melhoria das infraestruturas urbanas, 
decorrentes das obrigações de reconversão dos 
respetivos processos AUGI (Bairro do Vale do 
Forno; Bairro da Encosta da Luz; Bairro da Quinta 
do José Luís, bairro da Serra da Luz e Bairro da 
Quinta das Arrombas) no âmbito da Lei n.º 91/95 de 
2 de setembro, na sua atual redação - Lei das AUGI. 
 
Importa ainda referir que este Investimento se 
descreve e quantifica em ações/operações com 
tradução em intervenções de caráter material e 
intervenções de caráter imaterial: 
 
Intervenções de caráter material 
 
De entre as intervenções de caráter material, 
identificam-se intervenções com tradução física 
no território, nomeadamente a qualificação de 
espaço público, infraestruturas urbanas, instalação 
de equipamentos de apoio para usufruto da 
população residente ou não residente, 
intervenções integradas nos grupos: "Grupo 2; 
Grupo 3". Identificam-se ainda intervenções para a 
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realização de empreitadas de prospeções 
geotécnicas de forma a obter conhecimento e 
dados do subsolo com vista a produção e 
realização de estudos científicos ou equivalentes. 
 
Intervenções de caráter imaterial 
 
De entre as intervenções de carater imaterial 
identificam-se intervenções relacionadas com a 
aquisição serviços para desenvolvimento de 
Instrumentos de Gestão territorial, como o Plano 
de Urbanização da Vertente Sul, de estudos 
científicos ou equivalentes, nomeadamente os 
relacionados com a identificação e avaliação de 
riscos (Riscos Geológico-Geotécnicos e Riscos de 
Inundações e Cheias) assumidos pela Câmara 
Municipal de Odivelas no âmbito do protocolo de 
cooperação técnica e científica estabelecido com o 
Laboratório Nacional de Proteção Civil. 
 
Também neste domínio das intervenções 
imateriais identificam-se ações de dinamização 
das parcerias estabelecidas com os agentes locais, 
nomeadamente as ações relacionadas com a 
inclusão social e valorização cultural, atualmente 
integradas no projeto "Ativação do Espaço 
Público" e integrantes dos Grupos: "Grupo 1; Grupo 
4; Grupo 5; Grupo 6" 
 
ALTERAÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E 
REGULAMENTAR SOBRE A ARU-VERTENTE SUL 

 
Prorrogação da Vigência da Área de Reabilitação 
Urbana 
 
Em 2016, foi aprovada a Prorrogação da 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Vertente Sul e respetivo Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana, por um período de mais 5 
anos, a contar da data do término do período 
anterior que finalizava em 23 de Dezembro de 2016 
na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 18 de maio de 2016 e na 
Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 8ª 
sessão Extraordinária, realizada em 31 de maio de 
2016 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 170, em 5 de setembro de 2016 mediante o 
Edital n.º 832/2016. 
 
Esta iniciativa decorreu do facto de, não obstante 
o esforço e investimento concretizado no quadro 
do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e 
o seu prazo previsto de 5 anos, ter-se verificado a 
necessidade de promover a prorrogação do prazo 
de vigência da ARU-VS, perante os 
condicionamentos decorrentes da 
compatibilização das operações do próprio PERU 
e com a regulamentação de ordem jurídica e de 
planeamento urbano, designadamente as 

decorrentes da execução do Plano de Urbanização 
da Vertente Sul que integra a ARU-VS. 
 
A elaboração do PU-Versul está, por sua vez, 
dependente da aferição da temática riscos nos 
sistemas urbanos existentes, localizados em 
encostas de duvidosa segurança geotécnica e 
áreas abrangidas pelos limites de registo de cheias 
históricas, entre as diversas operações de 
requalificação dos espaços públicos e de 
requalificação de infraestruturas urbanas. 
 
Alteração dos Limites Territoriais de Intervenção 
da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
 
Em 2017, foi aprovada da redelimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul na 3ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 8 de fevereiro de 2017 e na 
Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 4ª 
sessão Extraordinária, realizada em 2 de março de 
2017 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 204, em 23 de outubro de 2017, mediante Aviso 
n.º 12666/2017. 
 
Esta iniciativa decorreu no ano de 2017, no âmbito 
do desenvolvimento dos trabalhos decorrentes do 
Plano de Urbanização da Vertente Sul (PU-
VERSUL) que integra a ARU-VS e procedeu-se á 
revisão dos limites do mesmo, em conformidade 
com: 
 
a) As alterações administrativas, aprovadas e 
publicadas pela Direção-Geral do Território (DGT), 
como entidade responsável pela execução e 
manutenção da Carta Administrativa Oficial de 
Portugal (CAOP), de acordo com a alínea l), do n.º 
2, do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 
30/2012, de 13 de março. 
 
b) A exclusão da representação da delimitação da 
Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística — ACRRU, considerando a caducidade 
da mesma e revogação do diploma legal, pela 
entrada em vigor do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU - Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de Outubro), conforme disposto 
no seu artigo 78º. 
 
De acordo com esta revisão de limites, e sendo a 
atual delimitação da ARU da Vertente Sul, 
dissonante com as alterações administrativas 
mencionadas no ponto anterior, foi oportuno e 
imperativo promover também à alteração dos 
limites da ARU-VS, em conformidade com a última 
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 
designadamente as confrontações da ARU-VS a 
Sul (imites administrativos com o Município de 
Lisboa) e com o cadastro rústico. 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 16 - 6 de agosto de 2019 

10 
 

No âmbito da observação dos mesmos limites, 
considerou-se abranger os limites da ARU-VS, 
incluindo a integração do Bairro Menino de Deus, 
tendo em conta que aquele tecido urbano, de 
génese idêntica ao Bairro de St.ª Maria e datado 
dos anos 60 do século passado, que apresenta as 
mesmas características de falta de manutenção e 
de degradação do conjunto edificado, aliado a 
evidentes carências de ordem socioeconómica. 
 
A área a abranger pela Área e Reabilitação Urbana 
da Vertente Sul totaliza assim o valor de 115 
hectares, distribuindo-se pelas freguesias de 
Odivelas e da União das Freguesias da Pontinha e 
Famões, com os seguintes limites geográficos: 
 
 A Sul corresponde ao limite administrativo entre 
o Concelho de Odivelas e o Concelho de Lisboa, 
conforme Carta administrativa oficial de - 
CAOP2016, publicada na página de internet da 
Direção Geral do Território, com o sistema de 
referência Hayford-Gauss/Datum 73. 
 
 A Norte o itinerário Complementar 17, (IC-17/CRIL) 
e o leito do Rio da Costa/Ribeira de Odivelas. 
 
 A Nascente, coincide com o limite viário e com o 
cadastro geométrico da propriedade rústica nos 
artigos 86.º e 39.º, todos da secção L da freguesia 
de cadastro de Odivelas. 
 
 A Poente, pelo limite poente do Bairro Menino de 
Deus e a Avenida Fundação Calouste Gulbenkian 
confrontante com o artigo rústico 550 da secção 
NN1 de cadastro de Odivelas. 
 
Carta Final e atua 
 

 
 
SINTESE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2018 

 
A monitorização da Área de Reabilitação Urbana 
da Vertente de Sul do Concelho de Odivelas, é 
realizada através da análise das operações 
programadas e concretizadas, adotando a sua 

divisão pelos grupos de ações estabelecidos no 
respetivo Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana (PERU), sintetizando quando aplicável os 
seguintes aspetos de cada ação desenvolvida: 
 
 Descrição sumária e objetivos alcançados; 
 Ponto de situação; 
 Indicadores gerais de realização. 
 
No ano de 2018, procedeu-se à conclusão de 
determinadas operações do Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana, sendo também que se 
concluiu a operação com tradução física e territorial 
decorrente da operação, nomeadamente: 
 
 No âmbito dos projetos e propostas de 
empreitadas de Estabilização Geotécnica de 
Taludes - localizados no Bairro da Serra da Luz, foi 
desenvolvida e concluída a consolidação do 
designado Muro de estabilização M1, bem como o 
redimensionamento do espaço para a localização 
da bateria de contentores RSU, a criação de um 
espaço para deposição de monos e formalização 
de passeios, tendo ficado o complemento de parte 
dos arranjos exteriores para conclusão das 
restantes intervenções (Muro M2 e M3). (p.25) 
 
 No mesmo enquadramento, foram avaliados os 
projetos dos restantes muros, sendo que o 
processo de orçamentação das empreitadas a 
realizar estava em apreciação por parte da CAC da 
AUGI do Bairro da Serra da Luz, após ajustes e 
revisões conjuntamente com os serviços da CMO 
das propostas iniciais, perspetivando-se a sua 
realização e conclusão no decorrer do ano de 2019. 
(p.60) 
 
 Foi concluída no bairro da Quinta do José Luís, a 
requalificação de infraestruturas de 
abastecimento de água e saneamento, o 
reperfilamento viário e introdução de acessos 
pedonais, perspetivando-se a conclusão dos 
trabalhos e arranjos finais no início do ano de 2019. 
(p.21) 
 
Continua a aguardar inicio, agora para 2019 a 
operação de intervenção no espaço público no 
Bairro da Encosta da Luz, designada por 
Requalificação Paisagística de Espaço Público na 
Rua da Saudade com a relocalização de 
equipamento ligeiro partilhado de apoio à 
população, que consiste na requalificação, 
valorização e criação de novas centralidades 
urbanas através da regeneração de espaços 
expetantes, mediante a criação de um parque 
urbano de carater informal e eixo de percursos 
pedonais e cicláveis na Vertente Sul. (p.52) 
 
 Esta intervenção, tem sido sucessivamente 
adiada por não ser uma prioridade no âmbito da 
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reconversão entendida pela AUGI do bairro da 
Encosta da Luz, derivado de fatores vários, 
designadamente as reparações de caráter 
prioritário de infraestruturas de saneamento e 
intervenção nos arruamentos do bairro, não 
obstante que o procedimento concursal de 
empreitada, encetado pela Comissão esteja 
concluído, aguardando-se disponibilidade 
orçamental para o lançamento da mesma. 
 
No âmbito dos trabalhos decorrentes do Plano de 
Urbanização da Vertente Sul, nomeadamente os 
atinentes á temática "Riscos", foram ainda no ano 
de 2018, concluídos por parte do LNEC - 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com 
investimento da Câmara Municipal de Odivelas de 
€ 31.734,00 respeitante a este faseamento. (pp.20 e 
18) 
 
Na componente Hidráulica (p.20) 
 
 A nota técnica 43/2018 – DHA/NRE "ESTUDO 
HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DAS CHEIAS FLUVIAIS NO 

CONCELHO DE ODIVELAS Atividade A - Especificação 
da metodologia e dos levantamentos topográficos 
necessários ao estudo, estando decorrer esses 
mesmos levantamentos topográficos, para 
poderem ser fornecidos ao LNEC para conclusão 
dos estudos. 
 
Na componente Geotécnica (p. 18) 
 
 O relatório 206/2018 DG/*NGEA - "ESTUDO 
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO SOBRE A APTIDÃO À 
CONSTRUÇÃO NAS ENCOSTAS DA VERTENTE SUL DE 
ODIVELAS (FASE II): APLICAÇÃO AO BAIRRO DA ENCOSTA 

DA LUZ - carta de aptidão à construção e proposta 
de medidas geotécnicas tipo para o bairro da 
Encosta da Luz. Este relatório permite efetuar o 
ensaio para o reconhecimento técnico de uma 
carta de aptidão à construção para as Unidades de 
Planeamento e Gestão do PU-Versul. 
 
 O relatório 412/2018 - DG/NGEA - "ESTUDO 
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO SOBRE A APTIDÃO À 
CONSTRUÇÃO NAS ENCOSTAS DA VERTENTE SUL DE 

ODIVELAS (FASE II) Revisão da Carta de 
Suscetibilidade a Movimentos de Terrenos  
(Relatório de Acompanhamento e avaliação da ação de 

Reabilitação Urbana /2018, página 10 a 15) 
 
Este assunto carece de apreciação por parte da Assembleia 
Municipal de Odivelas 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 02/DJOM/2018 
 

Aplicação ao trabalhador, em funções públicas, da 
Câmara Municipal de Odivelas, identificado no 
Processo Disciplinar n.º 02/DJOM/2018, de uma 
Sanção de Demissão, prevista na alínea d) do n.º 1 
do artigo 180.º e descrita no artigo 187.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas e que a pena de 
multa anteriormente aplicada no valor de 81,24 € 
(oitenta e um euros e vinte e quatro cêntimos), 
suspensa na execução pelo período de seis meses, 
seja cumprida, de acordo com o Processo 
Disciplinar n.º 02/DJOM/2018, de 18 de julho de 
2019. 
 
(Aprovado, por escrutínio secreto, por maioria, com 
oito votos a favor, duas abstenções e um voto não 
exercido) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

ADJUDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ACESSO A NOVAS 

VERSÕES E HELP DESK DO SISTEMA AQUAMATRIX E 
PARQUEAMENTO DE GESTÃO DE NEGÓCIO 

PROCESSO N.º 23/DMGAG/2019 
 

Proposta 248/2019, referente à decisão de 
adjudicação do procedimento da prestação de 
serviços de manutenção, acesso a novas versões e 
Help Desk do sistema Aquamatrix e 
parqueamento de gestão de negócio, remetida 
pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
deliberada na sua 41.ª reunião ordinária, realizada 
em 8 de julho de 2019. Nos termos da proposta n.º 
248/2019 dos SIMAR, remetida à Câmara Municipal 
de Odivelas, e de acordo com o proposto na 
Informação N.º Interno/2019/6699, de 2019.07.15, é 
proposto: 
 
1. A aprovação do projeto de decisão conforme 
análise e avaliação do GTIC/SIMAR, nos termos do 
n.º 1 do artigo 125.º do Código dos Contratos 
Públicos; 
 
2. A decisão de adjudicação à empresa EPAL – 
Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A., pelo 
valor global do contrato de €489.648,35 
(quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e 
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quarenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (€112.619,12 
cento e doze mil, seiscentos e dezanove euros e 
doze cêntimos), para um período de 36 (trinta e 
seis) meses; 
 
3. A aprovação da minuta de contrato, ao abrigo do 
artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos; 
 
4. A aprovação da Nota de Encomenda n.º 
19/00378 (UR 19/C/00019). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 

HOSPITAL DA LUZ, CLÍNICA DE ODIVELAS 
 

Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas 
e o Hospital da Luz S.A. O protocolo em causa 
define as condições a oferecer pelo Hospital da Luz 
S.A., na unidade de saúde designada por Hospital 
da Luz Clínica de Odivelas, aos trabalhadores do 
Município de Odivelas e familiares dos 
trabalhadores, (os filhos, os cônjuges ou pessoas 
que vivam em união de facto comprovada com o 
trabalhador e os ascendentes em primeiro grau 
que coabitem com o trabalhador), do Município de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/6721, de 2019.07.16, e nos termos da 
minuta de protocolo. 
 
 
“ENTRE 

 
Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho – Quinta Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675 - 372 Odivelas, 
representada pelo seu Presidente, Sr. Dr. Hugo 
Manuel dos Santos Martins, com poderes para o 
ato, adiante designado por primeiro outorgante. 
 
e 
 
Hospital da Luz S.A., com sede na Avenida Lusíada, 
n.º 100, em Lisboa registada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o número 
507485637, com o mesmo número de 
identificação fiscal, com o capital social de 
€3.000.000,00, representada por Sr. Dr. João Paulo 
da Cunha de Abreu Novais e pelo Sr. Dr. Tomas 
Branquinho da Fonseca, na qualidade de 
administradores com poderes para o ato, adiante 

designado por segundo outorgante, é celebrado o 
presente protocolo, que se rege; 
 
(doravante conjuntamente designadas por 
“Partes”); 
 
A. O primeiro outorgante pretende disponibilizar 
aos seus trabalhadores e respetivos familiares 
condições de acesso a serviços de saúde, em 
regime privado, mais favoráveis do que as 
praticadas no mercado; 
 
B. O segundo outorgante tem interesse em 
disponibilizar os referidos serviços de saúde da 
unidade de saúde Hospital da Luz Clínica de 
Odivelas, e dispõe das condições adequadas para 
o efeito, nomeadamente em termos de 
instalações, acessos, equipamentos e recursos 
humanos; 

 
Cláusula 1.ª 

Âmbito 
 

1. O presente Protocolo define as condições a 
oferecer pela segundo outorgante, na unidade de 
saúde designada por Hospital da Luz Clínica de 
Odivelas a: 
 
a) Trabalhadores do primeiro outorgante; 
 
b) Familiares dos trabalhadores, entendendo-se 
como tal, para efeitos do presente Protocolo, os 
filhos, os cônjuges ou pessoas que vivam em união 
de facto comprovada com o trabalhador e os 
ascendentes em primeiro grau que coabitem com 
o trabalhador; 
 
Doravante, conjuntamente designados por 
“Beneficiários”. 
 
2. O presente Protocolo abrange os serviços 
prestados por todos os profissionais que 
pertençam ao corpo clínico do Hospital da Luz 
Clínica de Odivelas, exceto aqueles que não estão 
afetos a este protocolo, e que à data por não 
existirem não se indicam no anexo I do mesmo, 
anexo este que poderá a todo o momento ser 
preenchido unilateralmente pelo segundo 
outorgante, mediante comunicação prévia ou 
informação ao primeiro outorgante. 

 
Cláusula 2.ª 

Identificação dos Beneficiários 
 

1. O segundo outorgante obriga-se a prestar os 
cuidados de saúde abrangidos pelo presente 
Protocolo aos Beneficiários que apresentem 
documento que os identifique como tal, nos 
seguintes termos: 
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a) Os trabalhadores do primeiro outorgante serão 
identificados com base numa declaração da 
Câmara Municipal de Odivelas em formato a 
acordar entre as Partes, válida por 6 meses, 
conjuntamente com o seu cartão de cidadão. 
 
b) Os filhos, cônjuge ou pessoas que vivam em 
união de facto com os trabalhadores, conforme 
referidos na alínea b) do número 1 da Cláusula 1.ª, 
serão identificados com base numa declaração da 
Câmara Municipal de Odivelas passada para o 
efeito, válida por 6 meses, fazendo prova do 
parentesco com nome, conjuntamente com o seu 
cartão de cidadão. 
 
c) Os ascendentes em primeiro grau que coabitem 
com o trabalhador, conforme referidos na alínea b) 
do número 1 da Cláusula 1ª, serão identificados 
com base em atestado de composição familiar 
emitido pela Junta de Freguesia da respetiva área 
de residência, com a validade de 6 meses, a 
solicitação do trabalhador, conjuntamente com o 
cartão de cidadão do ascendente. 

 
Cláusula 3.ª 

Preços e Comparticipações 
 

1. O segundo outorgante obriga-se a praticar os 
preços constantes do Anexo II aos Beneficiários, 
desde que identificados nos termos da Cláusula 
anterior. 
 
2. É da responsabilidade dos Beneficiários o 
pagamento da totalidade dos valores previstos nas 
tabelas do Anexo II ao segundo outorgante, pelos 
atos e serviços de saúde prestados no Hospital da 
Luz Clínica de Odivelas. 
 
3. O segundo outorgante, mediante informação 
prévia ao primeiro outorgante, tem a faculdade de, 
unilateralmente e sem necessidade de 
consentimento prévio do mesmo, rever e atualizar, 
total ou parcialmente, as tabelas de preços 
previstas no anexo II, em janeiro de cada ano, de 
acordo com o índice harmonizado de preços no 
consumidor (taxa de variação média anual) 
conforme publicado periodicamente pelo Instituto 
Nacional de Estatística, reportado a dezembro do 
ano transato. A primeira atualização de preços 
ocorrerá em janeiro de 2020. 
 
4. Com exceção do previsto na Cláusula 4ª, todos 
os procedimentos, atos ou exames não incluídos 
nas tabelas do anexo II, ou em futuros 
aditamentos, serão faturados na sua totalidade aos 
Beneficiários ao preço da tabela hospitalar privada 
do Hospital da Luz Clínica de Odivelas, em vigor a 
cada momento, com redução de 10 %. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Consumíveis, Fármacos, Medicamentos, sangue e 

seus derivados 
 

1. Todos os consumíveis, material de prótese, 
ortóteses, material de osteossíntese, fármacos e 
medicamentos utilizados ou consumidos na 
prestação dos serviços definidos no presente 
Protocolo serão faturados de acordo com os 
preços em cada momento em vigor no Hospital da 
Luz Clínica de Odivelas. 
 
2. Os preços faturados pelo Sangue e seus 
derivados ou fornecidos obrigatoriamente por 
outras entidades legalmente competentes, serão 
os definidos em tabela por essas mesmas 
entidades, neste caso o Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação (IPST). 

 
Cláusula 5.ª 

Vigência 
 

1. O Protocolo é válido por um ano a contar da data 
da respetiva assinatura, sendo automaticamente 
renovável por iguais períodos, podendo ser 
denunciado a qualquer momento, por qualquer 
uma das Partes, mediante pré-aviso de 60 dias 
face à data pretendida para a respetiva cessação 
enviado por correio registado com aviso de 
receção. Salvo disposição em contrário do 
presente Protocolo, todas as alterações ao 
presente Protocolo serão reduzidas a escrito e 
assinadas por ambas as partes, fazendo parte 
integrante do mesmo. 
 
2. O incumprimento por qualquer uma das Partes 
das suas obrigações ao abrigo do presente 
Protocolo confere à outra Parte o direito a resolver 
o presente Protocolo de forma imediata, mediante 
o envio de comunicação por correio registado com 
aviso de receção para o efeito. 

 
Cláusula 6.ª 

Foro 
 

Para a resolução de qualquer questão emergente 
do presente Protocolo as Partes designam como 
competente o foro da comarca de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula 7.ª 

Confidencialidade 
 

1. As Partes deverão manter como confidenciais 
todas as informações obtidas na negociação, 
celebração ou execução do presente Protocolo. 
 
2. O segundo outorgante compromete-se a tratar 
os dados pessoais do titular singular obtidos no 
âmbito do presente protocolo, ao abrigo do artigo 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 16 - 6 de agosto de 2019 

14 
 

13º, do Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(Regulamento UE 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), 
facultando as seguintes informações: 
 
a) A identidade e os contactos do Responsável do 
Tratamento de Dados do Hospital da Luz Clínica de 
Odivelas; 
 
b) O contacto do Encarregado de Proteção de 
Dados do Hospital da Luz Clínica de Odivelas; 
 
c) A finalidade do tratamento a que os dados 
pessoais se destinam e respetivo fundamento 
jurídico para o tratamento; 
 
d) O prazo de conservação dos dados pessoais e/ou 
os critérios usados para definir esse prazo; 
 
e) Os direitos que o titular dos dados pessoais tem, 
designadamente, retificação, apagamento, 
limitação do tratamento, opor-se ao tratamento, 
acesso, portabilidade e oposição ao marketing 
direto; 
 
f) O direito a apresentar reclamação a uma 
autoridade de controlo. 
 
3. Se o segundo outorgante tiver intenção de 
proceder ao tratamento posterior dos dados 
pessoais dos trabalhadores do primeiro 
outorgante, que ao abrigo do presente protocolo 
recorram aos seus serviços, para um fim que não 
seja esse, antes desse tratamento, o segundo 
outorgante deverá fornecer ao titular singular dos 
dados as informações sobre esse fim e quaisquer 
outras que sejam pertinentes e necessárias para 
garantir um tratamento equitativo e transparente. 

 
Cláusula 8.ª 
Notificações 

 
As partes designam as seguintes moradas para 
efeitos de notificações: 
 
Município de Odivelas 
Paços do Concelho – Quinta Memória,  
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 - 372 
Odivelas 
 
Hospital da Luz, S.A. 
Ao c/ Administração 
Av. Lusiada,100 
Lisboa 

 
Cláusula 9.ª 

Entrada em Vigor 
 

O presente acordo entra em vigor no dia 1 Agosto 
de 2019, com a assinatura de ambas as partes. 
 

Assinam este acordo: 
 
Odivelas, 1 de agosto de 2019 
 
Pelo primeiro outorgante, Município de Odivelas 
 
Pelo segundo outorgante, Hospital da Luz, SA” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL E 
TRANSPORTES ESCOLARES 

 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E 
FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 
Presente para deliberação em reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas o Regulamento Municipal 
de Acesso e Funcionamento da Ação Social 
Escolar. O presente regulamento estabelece e 
enquadra 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. 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 12 de junho de 2019, foi 
aprovado pelo executivo municipal a proposta de 
Regulamento Municipal de Acesso e 
Funcionamento da Ação Social Escolar (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13 de 
2019, página 24). Após decorrido o período de 
consulta pública, para recolha de sugestões, pelo 
período de 30 dias, nos termos do disposto no 
artigo 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo, não foram recebidos contributos, 
de acordo com o proposto na informação N.º 
Interno/2019/6795, de 2019.07.18. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) NA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Presente para deliberação em reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas as Normas de 
Funcionamento das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar. 
As presentes normas regulam as condições de 
acesso, bem como o modelo de funcionamento 
das Atividades de Animação e de Apoio à Família, 
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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 e pretende-se assegurar o 
acompanhamento das crianças, antes e depois do 
período diário de atividades educativas, e durante 
os períodos de interrupção dessas atividades. 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 12 de junho de 2019, foi 
aprovado pelo executivo municipal a proposta de 
Normas de Funcionamento das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na 
Educação Pré-Escolar (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 13 de 2019, página 24). 
Após decorrido o período de consulta pública, para 
recolha de sugestões, pelo período de 30 dias, nos 
termos do disposto no artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo, não foram 
recebidos contributos, de acordo com o proposto 
na informação N.º Interno/2019/6795, de 2019.07.18. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E 
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

Presente para deliberação em reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas o Regulamento Municipal 
de Acesso e Funcionamento do Serviço de 
Refeições Escolares. O presente regulamento 
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 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 12 de junho de 2019, foi 
aprovado pelo executivo municipal a proposta de 
Regulamento Municipal de Acesso e 
Funcionamento do Serviço de Refeições Escolares 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 13 de 2019, página 24). Após decorrido o período 
de consulta pública, para recolha de sugestões, 

pelo período de 30 dias, nos termos do disposto no 
artigo 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo, não foram recebidos contributos, 
de acordo com o proposto na informação N.º 
Interno/2019/6795, de 2019.07.18. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO 
EM TRANSPORTES ESCOLARES 

 
Presente para deliberação em reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas o Regulamento Municipal 
de Apoio em Transportes Escolares e respetivos 
Formulários. O presente regulamento tem como 
objetivo definir e clarificar procedimentos no 
âmbito da organização dos processos de 
candidatura ao transporte escolar, 
nomeadamente no que diz respeito aos apoios 
definidos pela legislação em vigor, bem como os 
apoios concedidos por opção do Município. 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 12 de junho de 2019, foi 
aprovado pelo executivo municipal a proposta de 
Regulamento Municipal de Apoio em Transportes 
Escolares e respetivos Formulários (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13 de 
2019, página 25). Após decorrido o período de 
consulta pública, para recolha de sugestões, pelo 
período de 30 dias, nos termos do disposto no 
artigo 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo, não foram recebidos contributos, 
de acordo com o proposto na informação N.º 
Interno/2019/6795, de 2019.07.18. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
ESCOLARES 

 

 
 

PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
ESCOLARES A CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR/ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

Renovação do Protocolo de Fornecimento de 
Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-
escolar/alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, 
deliberado na 17.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 6 de 
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setembro de 2017, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 19 de 2017, página 8), 
celebrado entre a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGESTE), e o 
Município de Odivelas, para comparticipação das 
Refeições de Pré-escolar e/ou 1.º ciclo, para o Ano 
letivo 2019/2020, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/6750, de 2019.07.17. 
 
 
“(…) 
Considerando que: 
 
1. De acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, é competência das autarquias locais, 
em matéria de Educação (rede pública) “deliberar 
no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, 
alojamento e atribuição de auxílios económicos a 
estudantes” (alínea hh), do ponto 1 do artigo 33.º da 
sub-secção I, secção III; 
 
2. A CMO, por deliberação do Executivo Municipal, 
na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 de Março de 2011, 
disponibiliza três refeições diárias (pequeno-
almoço, almoço e lanche) a todos os alunos do pré-
escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011;  
 
3. Os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico da Escola Básica Porto Pinheiro usufruem, 
desde 2010, do serviço de refeições no refeitório da 
Escola Básica Moinhos da Arroja; 
 
4. A Escola Básica Carlos Paredes integrou, desde 
2017, alunos do 1.º ciclo do ensino básico, que se 
encontram a usufruir do serviço de refeições 
através do refeitório do já mencionado 
estabelecimento de ensino; 
 
5. No âmbito do Movimento Anual da Rede para 
2019/2020 e das obras de remodelação e 
ampliação, a Escola Básica dos Castanheiros irá 
receber, a partir do ano letivo 2019/2020, crianças 
do ensino pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico; 
 
6. Face às circunstâncias apresentadas nos pontos 
3. e 4., foi celebrado, para o ano letivo 2017/2018, um 
Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares 
a crianças da Educação Pré-escolar/Alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, assinado entre a CMO e a 
DGEstE e deliberado na 17.ª Reunião ordinária da 
CMO, realizada no dia 6 de setembro de 2017, 
renovado anualmente, considerando que as 
premissas base do mesmo se têm mantido, e 
ambas as entidades têm manifestado interesse na 
sua renovação (anexo 1 – protocolo 2017/2018); 
 
 

7. A DGEsTE irá enviar o aditamento ao protocolo 
de fornecimento de refeições celebrado no ano 
letivo 2017/2018, com a inclusão da Escola Básica 
dos Castanheiros para o próximo ano letivo, 
assegurando assim a prestação de serviço de 
refeições, para crianças do ensino pré-escolar e 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico;  
 
8. O protocolo estabelece os termos para o 
usufruto das refeições pelas crianças do pré-
escolar e/ou alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
através dos refeitórios de 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico, propondo-se que a CMO assuma o 
pagamento mensal de uma fatura a emitir pela 
DGEstE, correspondente ao valor da 
comparticipação das refeições fornecidas: 
 
a. Às crianças de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico da Escola Básica Porto Pinheiro; 
b. Aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico da Escola 
Básica Carlos Paredes; 
c. Às crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico da Escola Básica dos Castanheiros; 
 
9. A comparticipação das refeições fornecidas às 
crianças de pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
trata-se de uma competência consignada à 
autarquia, conforme previsto na legislação 
vigente, no que se refere ao fornecimento das 
refeições do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas da 
rede pública; 
 
10. Assim, e considerando que cabe à CMO a 
comparticipação do diferencial entre o valor real 
da refeição adjudicada pela DGEstE (€ 1,26 + IVA) e 
o valor pago pelos encarregados de educação 
(consoante o escalão de apoio), propõe-se, 
igualmente a transferência de verbas para a 
DGEstE, conforme quadro explicativo abaixo: 
 
Valor Refeição adjudicado DGEstE= € 1,26 + IVA = € 
1,42 
 
Comparticipação CMO: 
 
Escalão A = € 1,42 
Escalão B = € 1,42 - € 0,73 (comparticipação 
encarregados de educação) = € 0,69 
Escalão C = € 0,00 
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(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACORDOS DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO 

E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
Acordos de colaboração e cooperação a celebrar 
entre o Município de Odivelas o Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja, o Agrupamento de 
Escolas Pedro Alexandrino e o Agrupamento de 
Escolas de Caneças, para fornecimento de 
refeições do pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino 
Básico, para o ano letivo 2019/2020, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/6750, de 
2019.07.17, e nos termos das minutas anexas à 
informação. 
 
“(…) 
Face ao exposto no capítulo I, e considerando que 
por inerência do protocolo a assinar entre a 
DGEstE e a CMO, será competência da Câmara 
Municipal de Odivelas exercer um controlo direto 
da gestão do fornecimento das refeições, aos 
alunos do 1.º ciclo, traduzido no acompanhamento 
local do funcionamento do serviço e fiscalização do 
cumprimento das normas aplicáveis. 
 

 
Propõe-se, assim, articular a gestão e 
monitorização do serviço de refeições com as 
Direções dos agrupamentos de escolas e 
respetivas coordenações de estabelecimento, 
mediante a celebração dos Acordos de 
Colaboração e Cooperação, que se anexam, 
juntamente com os pareceres dos agrupamento 
de escolas, (anexo 2 – Minuta do Acordo 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 
Assentimento e respetivo parecer; anexo 3 – 
Minuta do Acordo Agrupamento de Escolas Pedro 
Alexandrino e respetivo parecer; anexo 4 – Minuta 
do Acordo Agrupamento de Escolas de Caneças e 
respetivo parecer). 
 
Mais se informa que a venda de refeições às 
crianças do pré-escolar e/ou alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico pertencerá aos agrupamentos de 
escolas, que informarão mensalmente a Câmara 
Municipal de Odivelas do número de refeições 
consumidas por escalão. Esta informação 
permitirá à Câmara Municipal de Odivelas calcular 
o valor da respetiva comparticipação, a efetuar 
diretamente à DGEstE. (…)” 
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“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. De acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, é competência das autarquias locais, 
em matéria de Educação (rede pública) “deliberar 
no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, 
alojamento e atribuição de auxílios económicos a 
estudantes” (alínea hh), do ponto 1 do artigo 33.º da 
sub-secção I, secção III;_ 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas não integrou no 
processo de transferência de competências no 
domínio dos refeitórios escolares de 2.º e 3º ciclos 
do ensino básico, em conformidade com o previsto 
no n.º 2 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 
30 de janeiro; 
 
3. O refeitório escolar da Escola Básica Moinhos da 
Arroja serve os alunos que frequentam os 
diferentes níveis de educação e ensino (pré-
escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos); 
 
4. O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DGEstE-DSRLVT no que se refere 
ao 2º e 3º ciclos, o Caderno de Encargos prevê 
apenas o fornecimento do serviço de almoço e está 
concessionado a uma empresa de restauração 
coletiva; 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação 
do Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião 
Ordinária de 29 de Março de 2011, fornece três 
refeições diárias a todos os alunos do pré-escolar e 
do 1º ciclo da rede pública, desde setembro de 2011; 
 
6. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal 
(pequeno almoço, almoço e lanche) é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de 
Odivelas em articulação com os Coordenadores 
dos estabelecimentos de educação e ensino do 
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, e que a 
prestação do serviço na Escola Básica de Porto 
Pinheiro constitui uma situação atípica, na medida 
que o processo de fornecimento de refeições está 
à responsabilidade da empresa que fornece as 
refeições na Escola Básica de Moinhos da Arroja; 
 
7. Foi assinado entre a DGEstE-DSRLVT e a Câmara 
Municipal de Odivelas um Protocolo de 
Fornecimento de Refeições Escolares a crianças da 
Educação Pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, para vigorar no ano letivo 2019/2020, 
cujo objetivo é estabelecer os termos e condições 
em que ambas as entidades se comprometem a 
garantir o fornecimento de refeições às crianças do 
pré-escolar e alunos do 1.º ciclo, através dos 

refeitórios das escolas do 2.º e 3.ºciclos do ensino 
básico; 
 
8. No âmbito do referido protocolo, compete à 
Câmara Municipal de Odivelas exercer um 
controlo direto na gestão do fornecimento das 
refeições às crianças do pré-escolar e alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, traduzido no 
acompanhamento local do funcionamento do 
serviço e fiscalização do cumprimento das normas 
aplicáveis. 
 
É celebrado o presente Acordo de Colaboração e 
Cooperação entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva com o 
número 504293125, neste ato representado pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Manuel dos Santos Martins adiante 
designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e 
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOINHOS DA 
ARROJA com sede na escola EB Moinhos da Arroja, 
Rua Fernando Lopes Graça, 2675-549 Odivelas, 
Pessoa Coletiva n.º 600079473, neste ato 
representado pelo Senhor Diretor do 
Agrupamento, Paulo Jorge Correia Bernardo, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

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

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeições escolares 
todos os alunos que frequentam a Escola Básica de 
Porto Pinheiro, independentemente, da condição 
socioeconómica dos seus agregados familiares. 
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Cláusula Terceira 
(Das Condições de Acesso e do Pagamento do 

Preço das Refeições) 
 

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

 
 

Cláusula Quarta 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico compromete-se 
a: 
 
a) Assegurar a gestão financeira relativa à 
aquisição das refeições de pequeno–almoço e 
lanche através da plataforma SIGA-Edubox, 
diretamente com os encarregados de educação; 
 
b) Afetar recursos humanos destinados ao apoio, 
organização e funcionamento do refeitório escolar, 
dos alunos da Escola Básica de Porto Pinheiro; 
 
c) Assegurar o pagamento das dívidas, por parte 
das famílias, ao Segundo Outorgante, que não 
tenham sido saldadas até ao final do ano letivo. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

a) Efetuar a venda de refeições de almoço 
diretamente aos pais e encarregados de educação, 
de acordo com o escalão de comparticipação em 
que se encontrem, bem como proceder à entrega 
das faturas aos mesmos; 
 
b) Mensalmente receber a verba relativa à venda 
dos almoços e remetê-la à DGEstE; 
 
c) Organizar e gerir diariamente o serviço de 
refeições da Escola Básica de Porto Pinheiro, bem 
como, informar de véspera a empresa fornecedora 
de refeições adjudicada pela Câmara Municipal de 
Odivelas, do número de refeições a fornecer 
(pequeno-almoço e lanche) para o dia seguinte; 
 
d) Registar, mensalmente, na plataforma 
RECORRA os consumos de almoços das crianças 
de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
da Escola Básica de Porto Pinheiro; 
 
e) Supervisionar o fornecimento diário do serviço 
de refeições, aferindo a adequabilidade e da 
qualidade do serviço prestado; 
 
f) Informar o Primeiro Outorgante de qualquer 
situação não conforme ocorrida no espaço de 
refeitório/cozinha e que tenha consequências 
diretas na prestação do serviço de refeições das 
crianças de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico da Escola Básica de Porto Pinheiro. 
 
g) Facultar a visita e entrada nas instalações da 
Cozinha e Refeitório da Escola Básica Moinhos da 
Arroja ao Primeiro Outorgante, para que este 
último possa efetuar a monitorização da prestação 
do serviço; 
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h) Informar o Primeiro Outorgante até ao dia 10 do 
mês seguinte, da lista de devedores. 
 
i) Diligenciar junto das famílias, o pagamento 
atempado das refeições, estabelecendo os 
contatos necessários para que eventuais dívidas 
sejam saldadas, evitando que as mesmas sejam 
apenas consideradas no final do ano letivo. 

 
Cláusula Sexta 

(Confidencialidade e proteção dos dados) 
 

Os Outorgantes obrigam-se a tratar toda a 
informação resultante do processo inerente ao 
fornecimento do serviço de refeições escolares em 
conformidade com os limites constitucionais e 
legais, designadamente ao disposto na legislação 
sobre proteção de dados pessoais, no que diz 
respeito ao acesso e tratamento desses dados e 
sigilo profissional. 

 
Cláusula Sétima 

(Da Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo vigora para o ano 
letivo de 2019/2020, incluindo o período das 
interrupções letivas do pré-escolar; 
 
2. O presente acordo considera-se 
automaticamente renovado, desde que: 
 
a) O atual modelo de gestão e respetiva 
competência ao nível do refeitório se mantenha na 
esfera da DGEstE-DSRLVT; 
 
b) Nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de 
antecedência em relação ao seu termo inicial ou a 
qualquer das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela 
legislação aplicável em vigor, devendo ambas as 
partes respeitar a regulamentação específica 
aplicável, emitida pelo Ministério da Educação e 
Ciência. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao 
estipulado no presente acordo será resolvida por 
acordo entre as Partes, não implicando uma 
alteração ao clausulado do mesmo, a menos que 
as Partes por acordo assim o entendam. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação 
foi feito em dois exemplares, que vão ser assinados 

pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2019 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
___________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
___________________________________ 
(Paulo Jorge Correia Bernardo)” 

 
 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. De acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, é competência das autarquias locais, 
em matéria de Educação (rede pública) “deliberar 
no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, 
alojamento e atribuição de auxílios económicos a 
estudantes” (alínea hh), do ponto 1 do artigo 33.º da 
sub-secção I, secção III; 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação 
do Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião 
Ordinária de 29 de Março de 2011, fornece três 
refeições diárias a todos os alunos do pré-escolar e 
do 1º ciclo da rede pública, desde setembro de 2011; 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas não integrou no 
processo de transferência de competências no 
domínio dos refeitórios escolares de 2.º e 3º ciclos 
do ensino básico e ensino secundário, em 
conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 76.º 
do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro; 
 
4. Conforme proposta formal do movimento anual 
da rede remetida pelo Agrupamento de Escolas 
Pedro Alexandrino, a Escola Básica Carlos Paredes, 
desde o ano letivo 2017/2018, recebe alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico; 
 
5. No que se refere ao 2.º e 3.º ciclo, o fornecimento 
do serviço de refeições é da competência da 
DGEstE-DSRLVT, sendo que o Caderno de 
Encargos prevê apenas o fornecimento do serviço 
de almoço e está concessionado a uma empresa 
de restauração coletiva; 
 
6. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal 
(pequeno almoço, almoço e lanche) é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de 
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Odivelas em articulação com os Coordenadores 
dos estabelecimentos de ensino EB e JI e que a 
prestação do serviço na Escola Básica Carlos 
Paredes irá constituir uma situação atípica, na 
medida que o processo de fornecimento de 
refeições está à responsabilidade da empresa que 
fornece as refeições na Escola Básica Carlos 
Paredes: 
 
7. Foi assinado entre a DGEstE-DSRLVT e Câmara 
Municipal de Odivelas um Protocolo de 
Fornecimento de Refeições Escolares a Crianças 
das Educação Pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, para vigorar no ano letivo 2019/2020, 
cujo objetivo é estabelecer os termos e condições 
em que ambas as entidades se comprometem a 
garantir o fornecimento de refeições aos alunos do 
1.º CEB e JI, através dos refeitórios das escolas do 2.º 
e 3.º ciclo do ensino básico; 
 
8. No âmbito do referido protocolo, compete à 
Câmara Municipal de Odivelas exercer um 
controlo direto na gestão do fornecimento das 
refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, 
traduzido no acompanhamento local do 
funcionamento do serviço e fiscalização do 
cumprimento das normas aplicáveis. 
 
É celebrado o presente Acordo de Colaboração e 
Cooperação entre: 
 
O 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 Manuel dos Santos Martins adiante 
designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e  
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDRO 
ALEXANDRINO com sede na Escola Secundária 
Pedro Alexandrino, Rua Aquilino Ribeiro, 2620-182 
Póvoa de Santo Adrião, Pessoa Coletiva n.º 600 074 
749, neste ato representado pela Senhora Diretora 
do Agrupamento, Maria do Rosário Ferreira, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições do fornecimento do serviço 

de refeições escolares (pequeno almoço, almoço e 
lanche) aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico a 
frequentar a Escola Básica Carlos Paredes. 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeições escolares 
todos os alunos do 1.º ciclo que frequentam a 
Escola Básica Carlos Paredes, 
independentemente, da condição 
socioeconómica dos seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

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

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

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico compromete-se 
a: 
 
a) Afetar recursos humanos destinados ao apoio e 
funcionamento do refeitório escolar, dos alunos do 
1.º ciclo da Escola Básica Carlos Paredes; 
 
b) Articular com o Segundo Outorgante as 
diligências necessárias para providenciar o 
fornecimento de pequenos-almoços e lanches aos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico da Escola 
Básica Carlos Paredes; 
 
c) Emitir mensalmente as Faturas comprovativas 
da aquisição de refeições (pequeno-almoço e 
lanche), mediante contraentrega das tabelas 
preenchidas pelo Segundo Outorgante e visadas 
pelo Primeiro Outorgante, onde constem os 
seguintes elementos: Identificação do número e 
tipo de refeição por escalão de comparticipação; 
 
d) Transferir mensalmente para a DGEstE-DSRLVT 
o valor da comparticipação dos almoços dos 
alunos do 1.º ciclo da Escola Básica Carlos Paredes, 
mediante contra entrega de mapas de consumos 
validados pela Direção do Agrupamento de 
Escolas; 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

a) Efetuar a venda das refeições diretamente aos 
pais e encarregados de educação, de acordo com 
o escalão de comparticipação em que se 
encontrem, bem como proceder à entrega das 
faturas aos mesmos; 
 
b) Mensalmente receber a verba relativa à venda 
dos almoços e remetê-la à DGEstE; 
 
c) Mensalmente receber a verba relativa à venda 
dos pequenos-almoços e lanches e remetê-la, 

através de transferência bancária ao Primeiro 
Outorgante; 
 
d) Organizar e gerir diariamente o serviço de 
refeições dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico da 
Escola Básica Carlos Paredes, bem como informar 
de véspera, a responsável pelo refeitório escolar da 
Escolas Básica Barbosa du Bocage, do número de 
pequenos-almoços e lanches para o dia seguinte; 
 
e) Registar, mensalmente, na plataforma 
RECORRA os consumos de almoços dos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico da Escola Básica Carlos 
Paredes; 
 
f) Informar o Primeiro Outorgante até ao dia 10 do 
mês seguinte, da lista de devedores. 
 
g) Diligenciar junto das famílias, o pagamento 
atempado das refeições, estabelecendo os 
contatos necessários para que eventuais dívidas 
sejam saldadas, evitando que as mesmas sejam 
apenas consideradas no final do ano letivo. 
 
h) Supervisionar o fornecimento diário do serviço 
de refeições, aferindo a adequabilidade e da 
qualidade do serviço prestado; 
 
i) Informar o Primeiro Outorgante de qualquer 
situação não conforme ocorrida no espaço de 
refeitório/cozinha e que tenha consequências 
diretas na prestação do serviço de refeições dos 
alunos da do 1.º ciclo do ensino básico da Escola 
Básica Carlos Paredes; 
 
h) Facultar a visita e entrada nas instalações da 
Cozinha e Refeitório da Escola Básica Carlos 
Paredes ao Primeiro Outorgante, para que este 
último possa efetuar a monitorização da prestação 
do serviço; 

 
Cláusula Sexta 

(Confidencialidade e proteção dos dados) 
 

Os Outorgantes obrigam-se a tratar toda a 
informação resultante do processo inerente ao 
fornecimento do serviço de refeições escolares em 
conformidade com os limites constitucionais e 
legais, designadamente ao disposto na legislação 
sobre proteção de dados pessoais, no que diz 
respeito ao acesso e tratamento desses dados e 
sigilo profissional. 

 
Cláusula Sétima 

(Da Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo vigora para o ano 
letivo de 2019/2020, de acordo com o calendário 
escolar definido anualmente através de despacho 
ministerial para o efeito; 
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2. O presente acordo considera-se 
automaticamente renovado, desde que: 
 
- O atual modelo de gestão e respetiva 
competência ao nível do refeitório se mantenha na 
esfera da DGEstE-DSRLVT; 
 
- Nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de 
antecedência em relação ao seu termo inicial ou a 
qualquer das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela 
legislação aplicável em vigor, devendo ambas as 
partes respeitar a regulamentação específica 
aplicável, emitida pelo Ministério da Educação. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao 
estipulado no presente acordo será resolvida por 
acordo entre as Partes, não implicando uma 
alteração ao clausulado do mesmo, a menos que 
as Partes por acordo assim o entendam. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação 
foi feito em dois exemplares, que vão ser assinados 
pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2019 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
___________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
___________________________________ 
(Maria Rosário Ferreira)” 

 
 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. De acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, é competência das autarquias locais, 
em matéria de Educação (rede pública) “deliberar 
no domínio da ação social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, 
alojamento e atribuição de auxílios económicos a 
estudantes” (alínea hh), do ponto 1 do artigo 33.º da 
sub-secção I, secção III; 
 
 

2. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação 
do Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião 
Ordinária de 29 de Março de 2011, fornece três 
refeições diárias a todos os alunos do pré-escolar e 
do 1º ciclo da rede pública, desde setembro de 2011; 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas não integrou no 
processo de transferência de competências no 
domínio dos refeitórios escolares de 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico, em conformidade com o previsto 
no n.º 2 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 
30 de janeiro; 
 
4. No âmbito do Movimento Anual da Rede para 
2019/2020 e das obras de remodelação e 
ampliação, a Escola Básica dos Castanheiros irá 
receber, a partir do ano letivo 2019/2020, crianças 
do ensino pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico; 
 
5. No que se refere aos 2.º e 3.º ciclos, o 
fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DGEstE-DSRLVT, sendo que o 
Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está 
concessionado a uma empresa de restauração 
coletiva; 
 
6. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal 
(pequeno almoço, almoço e lanche) é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de 
Odivelas em articulação com os Coordenadores 
dos estabelecimentos de ensino EB e JI e que a 
prestação do serviço na Escola Básica dos 
Castanheiros irá constituir uma situação atípica, na 
medida que o processo de fornecimento de 
refeições está à responsabilidade da empresa que 
fornece as refeições na Escola Básica dos 
Castanheiros 
 
7. Foi assinado entre a DGEstE-DSRLVT e Câmara 
Municipal de Odivelas um Protocolo de 
Fornecimento de Refeições Escolares a Crianças 
das Educação Pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, para vigorar no ano letivo 2019/2020, 
cujo objetivo é estabelecer os termos e condições 
em que ambas as entidades se comprometem a 
garantir o fornecimento de refeições às crianças de 
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, através dos 
refeitórios das escolas do 2.º e 3.º ciclo do ensino 
básico; 
 
8. No âmbito do referido protocolo, compete à 
Câmara Municipal de Odivelas exercer um 
controlo direto na gestão do fornecimento das 
refeições às crianças do pré-escolar e alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, traduzido no 
acompanhamento local do funcionamento do 
serviço e fiscalização do cumprimento das normas 
aplicáveis. 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 16 - 6 de agosto de 2019 

24 
 

É celebrado o presente Acordo de Colaboração e 
Cooperação entre: 
 
O 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 Manuel dos Santos Martins adiante 
designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e 
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS com 
sede na Escola Secundária de Caneças, Rua Escola 
Secundária, 1685-105 Caneças, Pessoa Coletiva n.º 
600079457 neste ato representado pelo Senhor 
Diretor do Agrupamento, Fernando Jorge Jesus 
Nunes da Costa, adiante designado por SEGUNDO 

OUTORGANTE; 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições do fornecimento do serviço 
de refeições escolares (pequeno almoço, almoço e 
lanche) às crianças de pré-escolar e alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico a frequentar a Escola Básica 
dos Castanheiros. 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeições escolares 
a todas as crianças do ensino pré-escolar e alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico que frequentam a 
Escola Básica dos Castanheiros, 
independentemente da condição socioeconómica 
dos seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

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

 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço da refeição a pagar 
pelos alunos que frequentam os estabelecimentos 
de educação e ensino da rede pública; 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto 
entidade responsável pela gestão dos refeitórios 
dos estabelecimentos de educação Pré-Escolar e 
do 1º Ciclo do Ensino Básico no Município de 

Odivelas, fixa anualmente o preço das refeições a 
pagar pelos alunos, tendo por base os valores 
estabelecidos pelo Ministério da Educação para o 
serviço de almoço. Quanto aos serviços de 
pequeno-almoço e lanche, os valores fixados são 
da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Odivelas. 
 
3. Para efeitos de fornecimento do serviço de 
refeições são considerados os seguintes escalões: 
 
a) Escalão A – Aluno carenciado – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 1.º 
escalão para efeitos de atribuição do abono de 
família. Neste escalão, a Câmara Municipal de 
Odivelas suporta integralmente o custo da 
refeição; 
 
b) Escalão B – Alunos Carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 2.º 
escalão para efeitos de atribuição do abono de 
família. Neste escalão, a Câmara Municipal de 
Odivelas suporta a diferença entre o custo da 
refeição e 50% do valor a pagar pelo aluno; 
 
c) Escalão C – Alunos não carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 3.º 
escalão e seguintes para efeitos de atribuição do 
abono de família. Neste escalão, a Câmara 
Municipal de Odivelas suporta a diferença de 
preço entre o custo da refeição e o valor a pagar 
pelo aluno. 
 
4. Para efeitos do serviço de almoço, a Câmara 
Municipal de Odivelas comparticipa a diferença 
entre o valor real da refeição praticado pela 
DGEstE-DSRLVT e o valor da comparticipação das 
famílias, conforme despacho do Ministério da 
Educação a publicar anualmente. 
 
5. Para efeitos do serviço de pequeno-almoço e 
lanche, a Câmara Municipal de Odivelas efetua o 
pagamento integral da refeição diretamente à 
empresa adjudicatária do serviço, nos termos do 
procedimento em vigor para cada ano letivo. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico compromete-se 
a: 
 
a) Afetar recursos humanos destinados ao apoio e 
funcionamento do refeitório escolar, das crianças 
de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo da Escola Básica 
dos Castanheiros; 
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b) Articular com o Segundo Outorgante as 
diligências necessárias para providenciar o 
fornecimento de pequenos-almoços e lanches às 
crianças de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo da 
Escola Básica dos Castanheiros; 
 
c) Emitir mensalmente as Faturas comprovativas 
da aquisição de refeições (pequeno-almoço e 
lanche), mediante contra entrega das tabelas 
preenchidas pelo Segundo Outorgante e visadas 
pelo Primeiro Outorgante, onde constem os 
seguintes elementos: Identificação do número e 
tipo de refeição por escalão de comparticipação; 
 
d) Transferir mensalmente para a DGEstE-DSRLVT 
o valor da comparticipação dos almoços das 
crianças de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo da 
Escola Básica dos Castanheiros, mediante contra 
entrega de mapas de consumos validados pela 
Direção do Agrupamento de Escolas; 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

a) Efetuar a venda das refeições diretamente aos 
pais e encarregados de educação, de acordo com 
o escalão de comparticipação em que se 
encontrem, bem como proceder à entrega das 
faturas aos mesmos; 
 
b) Mensalmente, receber a verba relativa à venda 
dos almoços e remetê-la à DGEstE; 
 
c) Mensalmente receber a verba relativa à venda 
dos pequenos-almoços e lanches e remetê-la, 
através de transferência bancária, ao Primeiro 
Outorgante; 
 
d) Organizar e gerir diariamente o serviço de 
refeições das crianças de pré-escolar e alunos do 1.º 
ciclo da Escola Básica dos Castanheiros, bem 
como, informar de véspera a empresa fornecedora 
de refeições adjudicada pela Câmara Municipal de 
Odivelas, do número de pequenos-almoços e 
lanches para o dia seguinte; 
 
e) Registar, mensalmente, na plataforma 
RECORRA os consumos de almoços das crianças 
de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
da Escola Básica dos Castanheiros. 
 
f) Informar o Primeiro Outorgante, até ao dia 10 do 
mês seguinte, da lista de devedores. 
 
g) Diligenciar, junto das famílias, o pagamento 
atempado das refeições, estabelecendo os 
contatos necessários para que eventuais dívidas 
sejam saldadas, evitando que as mesmas sejam 
apenas consideradas no final do ano letivo. 
 
 

h) Supervisionar o fornecimento diário do serviço 
de refeições, aferindo a adequabilidade e da 
qualidade do serviço prestado; 
 
i) Informar o Primeiro Outorgante de qualquer 
situação não conforme ocorrida no espaço de 
refeitório/cozinha e que tenha consequências 
diretas na prestação do serviço de refeições das 
crianças de pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico da Escola Básica dos Castanheiros; 
 
j) Facultar a visita e entrada nas instalações da 
Cozinha e Refeitório da Escola Básica dos 
Castanheiros ao Primeiro Outorgante, para que 
este último possa efetuar a monitorização da 
prestação do serviço; 

 
Cláusula Sexta 

(Confidencialidade e proteção dos dados) 
 

Os Outorgantes obrigam-se a tratar toda a 
informação resultante do processo inerente ao 
fornecimento do serviço de refeições escolares em 
conformidade com os limites constitucionais e 
legais, designadamente ao disposto na legislação 
sobre proteção de dados pessoais, no que diz 
respeito ao acesso e tratamento desses dados e 
sigilo profissional. 

 
Cláusula Sétima 

(Da Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo vigora para o ano 
letivo de 2019/2020, de acordo com o calendário 
escolar definido anualmente através de despacho 
ministerial para o efeito; 
 
2. O presente acordo considera-se 
automaticamente renovado, desde que: 
 
- O atual modelo de gestão e respetiva 
competência ao nível do refeitório se mantenha na 
esfera da DGEstE-DSRLVT; 
 
- Nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de 
antecedência em relação ao seu termo inicial ou a 
qualquer das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Oitava 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela 
legislação aplicável em vigor, devendo ambas as 
partes respeitar a regulamentação específica 
aplicável, emitida pelo Ministério da Educação. 
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2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao 
estipulado no presente acordo será resolvida por 
acordo entre as Partes, não implicando uma 
alteração ao clausulado do mesmo, a menos que 
as Partes por acordo assim o entendam. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação 
foi feito em dois exemplares, que vão ser assinados 
pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2019 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_______________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_______________________________________ 
(Fernando Jorge Jesus Nunes da Costa)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PERDÃO DE DÍVIDA REFERENTE A 
REFEIÇÕES ESCOLARES 

 
Perdão de dívida, no valor total de €105,41 (cento e 
cinco euros e quarenta e um cêntimo), referentes 
às refeições escolares consumidas no ano letivo de 
2018/2019, por um aluno que frequenta um Jardim-
de-Infância num estabelecimento escolar do 
Concelho de Odivelas, ao abrigo do disposto na 
alínea hh), n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro na sua redação atual, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/6606, de 2019.07.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

MEDIDA I (ATIVIDADE REGULAR) 
ÉPOCA DESPORTIVA DE 2018/2019 

 
Atribuição de Comparticipação Financeira aos 
clubes/coletividades desportivas, no âmbito das 
respetivas candidaturas ao Programa de apoio 
Municipal de Odivelas (PAMO), para a Medida I – 
Atividade Regular, para o Ano de 2018/2019, 
contemplando 32 (trinta e duas) candidaturas, 

num valor total de €41.570,66 (quarenta e um mil, 
quinhentos e setenta euros e sessenta e seis 
cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/6299, de 2019.07.16, e 
nos termos do quadro síntese constante na 
informação. 
 

Quadro I 
Comparticipações financeiras – Medida I 

 

Medida I (Atividade Regular) 
Valor 

Clube/coletividade desportiva 

Academia de Patinagem de Odivelas - 
Associação APO 827,50 € 

Academias de Karaté Wado Ryu 582,50 € 

ACSDA – Associação Cultural, Social e 
Desportiva da Arroja 429,86 € 

AGYMNODV – Associação Desportiva de 
Odivelas 2.477,50 € 

Associação Agbara de Capoeira 500,00 € 

Associação CDPA Odivelas – Clube Desportivo 580,00 € 

Associação Desportiva Belém Foot 713,36 € 

Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários Caneças 1.055,14 € 

Associação Lusa Artes Marciais Coreanas & 
Disciplinas Associadas 490,00 € 

Associação Sócio Cultural Vale Grande 594,85 € 

Associação Tira-me da Rua 650,00 € 

Bola 8 – Bilhar Bridge Clube 345,00 € 

Centro de Karaté-do Shotokan de Odivelas 3.000,00 € 

Centro Escolar Republicano Tenente Valdez 1.174,91 € 

Club Desporto Jardim Amoreira 2.065,60 € 

Clube Académico de Odivelas 797,50 € 

Clube Atlético das Patameiras 2.105,00 € 

Clube Atlético e Cultural 2.898,70 € 

Clube de Futebol Metodologia Tocof 1.424,69 € 

F.C.A. Famões Clube Atlético 760,00 € 

Ginásio Clube de Odivelas 2.815,00 € 

Grupo Desportivo dos Bons Dias 857,50 € 

Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do 
Rato 1.600,00 € 

Grupo Recreativo de Olival Basto 810,00 € 

Judo Clube de Odivelas 1.299,76 € 

O.B.C. – Odivelas Basket Clube 1.427,50 € 

Odivelas Voleibol Clube 910,00 € 

Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube 580,00 € 
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Privilégio Brave Boxing Club 1.433,50 € 

Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 2.781,41 € 

Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião 1.024,68 € 

União Desportiva e Recreativa de Santa Maria 2.559,20 € 

Total 41.570,66 € 

 
(aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

MEDIDA II (AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS, 
EQUIPAMENTOS E VIATURAS) 

ÉPOCA DESPORTIVA DE 2018/2019 
 

Atribuição de Comparticipação Financeira, aos 
clubes/coletividades desportivas, no âmbito das 
respetivas candidaturas ao Programa de apoio 
Municipal de Odivelas (PAMO), para a Medida II – 
Aquisição de Bens, Serviços, Equipamentos e 
Viaturas), para o Ano de 2018/2019, 
correspondendo a 28 (vinte e oito) candidaturas, 
no valor total de €48.642,73 (quarenta e oito mil, 
seiscentos e quarenta e dois euros e setenta e três 
cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/6299, de 2019.07.16, e 
nos termos do quadro síntese constante na 
informação. 

 
 

Quadro II 
Comparticipações financeiras – Medida II 

 

Medida II – Aquisição de Bens, Serviços, Equipamentos e 
Viaturas 

Clube/Coletividade 
Desportiva 

Bens e 
Serviços 

Equipamento/
Viatura 

Valor 

Academia de 
Patinagem de 
Odivelas - Associação 
APO 

1.000,00 € 252,99 € 1.252,99 € 

Academias de Karaté 
Wado Ryu 

144,01 € 0,00 € 144,01 € 

ACSDA – Associação 
Cultural, Social e 
Desportiva da Arroja 

1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

AGYMNODV - 
Associação Desportiva 
de Odivelas 

1.000,00 € 284,06 € 1.284,06 € 

Associação CDPA 
Odivelas - Clube 
Desportivo 

396,06 € 800,00 € 1.196,06 € 

Associação Desportiva 
Belém Foot 

1.000,00 € 646,68 € 1.646,68 € 

Associação Lusa Artes 
Marciais Coreanas & 
Disciplinas Associadas 

0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

Associação Sócio 
Cultural Vale Grande 

1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

Associação Tira-me da 
Rua 

927,90 € 0,00 € 927,90 €

Centro Escolar 
Republicano Tenente 
Valdez 

1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 

Club Desporto Jardim 
Amoreira 

1.000,00 € 754,11 € 1.754,11 € 

Clube Académico de 
Odivelas 

1.000,00 € 1.175,20 € 2.175,20 €

Clube Atlético das 
Patameiras 

1.000,00 € 61,57 € 1.061,57 € 

Clube Atlético e 
Cultural 

1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 

Clube de Futebol 
Metodologia Tocof 

1.000,00 € 233,11 € 1.233,11 € 

F.C.A. Famões Clube 
Atlético 

1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Federação 
Portuguesa de Judo 

0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Ginásio Clube de 
Odivelas 

1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 

Grupo Desportivo dos 
Bons Dias 

1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

Grupo Recreativo de 
Olival Basto 

1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 

Grupo Recreativo e 
Cultural Presa/Casal 
do Rato 

1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Judo Clube de 
Odivelas 

1.000,00 € 92,25 € 1.092,25 € 

O.B.C. – Odivelas 
Basket Clube 

1.000,00 € 111,20 € 1.111,20 € 

Odivelas Voleibol 
Clube 

1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €

Póvoa de Santo 
Adrião Atlético Clube 

1.000,00 € 259,59 € 1.259,59 €

Privilégio Brave 
Boxing Club 

1.000,00 € 5.500,00 € 6.500,00 €

Sociedade Musical e 
Desportiva de 
Caneças 

1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

Ténis Clube da Póvoa 
de Santo Adrião 

1.000,00 € 4,00 € 1.004,00 € 

Total 24.467,97 € 24.174,96 € 48.642,93 €

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E AS 
ENTIDADES BENEFICIÁRIAS - MEDIDAS I E II 

 
Minuta de contrato programa a celebrar de modo 
individualizado entre o Município de Odivelas e 
cada uma das entidades beneficiárias das medidas 
I e II, do Programa de apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/6299, de 2019.07.16. 

 
 
 

“Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 

 
Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo 
 

(MINUTA) 
 

Considerando que: 
 
- A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciado na criação de condições de 
prática desportiva deve ser uma das preocupações 
das Autarquias Locais, na prossecução dos 
interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respetivas. 
 
- Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais, encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
- Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes pólos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
- Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
(DDD), pretende dotar as associações/clubes 
desportivos, com meios e recursos financeiros que 
permitam viabilizar a sua actividade regular e 
facilitar a concretização de projectos e iniciativas 
de interesse comunitário.  
 
- Considera a Câmara Municipal de Odivelas que os 
apoios consignados no presente contrato, de 
modo transparente e eficiente, em coerência com 
os seus objectivos e em consonância com o 
ordenamento jurídico sobre esta matéria, 
contribuem para o estabelecimento de um clima 
de confiança e relacionamento institucional e 
conferem, também, à entidade beneficiária 
responsabilidades acrescidas, não só para com os 

seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
- O/A (identificação do clube/coletividade 
desportiva) é uma coletividade desportiva sem fins 
lucrativos, com sede social na (freguesia), 
Concelho de Odivelas. 
 
- Trata-se de uma das colectividades do Concelho 
de Odivelas, que promove o Desporto através da 
modalidade de (indicar modalidade), 
movimentando (número de atletas/praticantes), 
distribuídos por vários escalões etários. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - em conjugação com o disposto nos 
artigos 23.º,n.º 2, alínea f) e 33.º, n,º 1, alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que institui o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, e de forma 
a articular recursos e ações com a finalidade de 
definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre:  
 
Município de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel 
dos Santos Martins, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, 
 
e 
 
(identificação do clube/coletividade desportiva) 
coletividade desportiva sem fins lucrativos com 
sede na (morada), pessoa coletiva (n.), aqui 
representado por (nome), na qualidade de (cargo), 
adiante designado por Segundo Outorgante. 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o 
presente contrato, no âmbito do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), tendo em 
vista o desenvolvimento da atividade desportiva 
no concelho de Odivelas, nos termos do n.º 6 do 
artigo 9.º do respetivo regulamento, que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Contrato Programa destina-se a 
regular a atribuição de uma comparticipação 
financeira por parte da Câmara Municipal de 
Odivelas ao/à (identificação do clube/coletividade 
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desportiva), com enquadramento no 
Regulamento do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas – PAMO e em cumprimento do disposto 
na Lei de Bases do Desporto, aprovada pela Lei n.º 
5/2007, de 16 de janeiro e do regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo instituído pelo Decreto-Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de março. 
 
2. No âmbito do objeto do presente Contrato-
Programa, os indicadores a considerar são os que 
se encontram diretamente explicitados em sede 
dos formulários e pedido de apoio apresentados 
pela Segunda Outorgante e que foram sufragados 
pela análise fundamentada dos serviços em 
função de critérios previamente definidos pela 
Divisão de Desenvolvimento do Desporto, 
decorrentes e subsumidos ao PAMO e explicitados 
no clausulado do presente Contrato. 

 
Cláusula Segunda 

(Comparticipação Financeira) 
 

1- Para o cumprimento do Programa de 
Desenvolvimento desportivo apresentado pelo 
Segundo Outorgante com a despesa de referência 
de __________,__ €, constante da proposta 
apresentada pela Entidade, o Primeiro Outorgante 
compromete-se a conceder ao Segundo 
Outorgante, uma comparticipação financeira no 
valor global de (valor), correspondente à medida 
de apoio__ (identificar qual/quais a/s medida/s 
correspondente/s no PAMO) ao desenvolvimento 
da atividade desportiva. 
 
2- Caso o custo efetivo do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo se revelar inferior ao 
custo de referência indicado no n.º 1 da presente 
cláusula, a comparticipação financeira a atribuir ao 
Segundo Outorgante poderá ser reduzida pelo 
Primeiro Outorgante, aplicando-se ao custo 
efetivo do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a percentagem definida no n.º 1 da 
presente Cláusula. 
 
3- A verba enunciada no número um provém do 
orçamento de receitas próprias e está inscrito na 
rubrica de despesa orçamental 2019/A/126 – 3902 – 
04070102 (Apoio Extraordinário ao Associativismo 
Desportivo) e corresponde, nos termos do disposto 
no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso das entidades públicas, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, ao 
compromisso válido e sequencial n.º___________. 

 
 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
a) Comparticipar financeiramente, nos termos da 
cláusula segunda, disponibilizando a verba ali 
referida, após assinatura do presente contrato; 
 
b) A CMO reserva-se o direito de, a todo o tempo, 
solicitar a apresentação da documentação 
necessária para apreciar da correta aplicação dos 
apoios concedidos, cabendo-lhe o ónus de 
fiscalizar a execução do contrato; 
 
c) A comparticipação financeira será efetuada após 
a data de assinatura do contrato. 
 
d) A situação do custo real do evento vir a mostrar-
se superior em face do custo expetável do mesmo, 
não constitui causa de acréscimo na 
comparticipação financeira acima indicada. 

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1. Manter em atividade desportiva. 
 
2. Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em 
funcionamento no clube, nos diferentes níveis de 
competição. 
 
3. Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
concretização da política de desenvolvimento 
desportivo, sempre que para tal for solicitado, em 
especial nos seguintes domínios:  
 
a) Promoção de ações e desenvolvimento de 
projectos, disponibilizando os seus recursos 
humanos (técnicos, atletas, dirigentes e demais 
colaboradores), na medida das possibilidades; 
 
b) Disponibilização de informação complementar, 
designadamente relacionada com a 
caracterização da situação desportiva do Concelho 
– Carta Desportiva; 
 
c) Organização conjunta de torneios de abertura 
nas modalidades com tradição no clube. 
 
4. Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição de apoios 
decorrentes deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação; 
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5. Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro 
concedido, com menção expressa da sua 
proveniência e da insusceptibilidade de penhora, 
apreensão judicial ou oneração, por força do 
disposto no n.º 3, do artigo 6.º do Regime Jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
6. Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação 
de receitas.  
 
7. Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado. 
 
8. Até 30 dias após o termo do contrato, apresentar 
o Relatório de Contas e Relatório de Atividades ou 
mapa de pagamentos e recebimentos. 
 
9. Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com a Primeira 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
Contrato, a Segunda Outorgante compromete-se 
a respeitar o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu de 27 de abril de 2016 - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), bem 
como a legislação nacional aplicável. 

 
Cláusula Quinta 

(Vigência) 
 

1. O presente Contrato-Programa entra em vigor 
após a sua publicitação nas formas previstas nos 
artigos 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e o 
n.º 1 do artigo 27º do Decreto-Lei 273/2009, de 1 de 
outubro e opera o seu termo com a conclusão do 
objeto do contrato a ocorrer até ao final da época 
desportiva 2018/2019, ressalvadas as prorrogações 
eventualmente a conceder pelo Município de 
Odivelas, em função de fundamentação expressa 
e, sem prejuízo da entrega do relatório final de 
execução física e financeira e outras obrigações 
acessórias que devam perdurar para além do 
Programa em referência. 
 
2. O presente Contrato pode também considerar-
se concluído se ocorrer facto superveniente, cuja 
causa não seja imputável à Segunda Outorgante e 
que torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização do Programa, após a competente 
fundamentação e validação pela Primeira 
Outorgante. 

 
 
 
 

Cláusula Sexta 
(Sistema de acompanhamento e controlo de 

execução do contrato) 
 

Compete à Primeira Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidade e do objeto 
que justificou o presente contrato, procedendo ao 
acompanhamento e controlo da sua execução, 
com observância do disposto no artigo 19.º do 
Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, e podendo, em 
qualquer momento e se assim se justificar, 
proceder-se à revisão e/ou adequação do presente 
contrato nos termos definidos na Cláusula 
seguinte. 

 
Cláusula Sétima 

(Revisão) 
 

1. O presente contrato pode ser objeto de revisão, 
por acordo entre as partes, no que se mostre 
estritamente necessário, ou unilateralmente pela 
Primeira Outorgante, com fundamento em 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
sem prejuízo da prévia autorização por parte da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do regime 
jurídico dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo. 

 
Cláusula Oitava 

(Incumprimento das obrigações da Segunda 
Outorgante) 

 
1. O incumprimento pela Segunda Outorgante de 
uma ou mais condições estabelecidas no presente 
contrato ou de qualquer violação das normas 
legais em vigor é fundamento de resolução por 
parte da Primeira Outorgante, produzindo efeitos 
imediatos. 
 
2. Além do direito de resolução previsto no número 
anterior, haverá ainda lugar à reposição de todas 
as quantias pagas por parte da Segunda 
Outorgante, sempre que se demonstre a culpa no 
incumprimento por razões não fundamentadas ou 
quando se verifique a impossibilidade de 
realização dos fins essenciais do evento 
desportivos objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pela Primeira Outorgante não tenha sido aplicada 
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na competente realização do evento que constitui 
o objeto do presente contrato, a Segunda 
Outorgante obriga-se a restituir àquela a 
totalidade dos montantes recebidos. 

 
Cláusula Nona 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português; 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, 
as partes outorgantes desenvolverão esforços de 
boa-fé para alcançar uma posição de comum 
acordo, devendo merecer por ambas a necessária 
análise e discussão tendo sempre por base o 
entendimento e a procura de soluções que sirvam 
os seus interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada uma das 
Outorgantes supra identificadas, devendo 
qualquer alteração de morada ser comunicada à 
outra parte, dentro do prazo de 10 dias da data da 
ocorrência, sob pena de não surtir efeitos. 
 
O presente Contrato é outorgado em dois 
exemplares igualmente válidos, um para cada 
parte outorgante.  
 
Odivelas,(dia) de (mês) de 2019 
 
 

O Presidente da 
Câmara Municipal de 

Odivelas 

O Presidente da Direção 
do/a (identificação do 

clube/coletividade 
desportiva) 

  
_______________________ _______________________ 

Hugo Manuel dos Santos 
Martins 

(nome)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SANTÍSSIMO 

NOME DE JESUS ODIVELAS 
 

Cedência de transporte municipal à Fábrica Igreja 
Paroquial Santíssimo Nome de Jesus Odivelas para 
deslocação a Fátima, no dia 3 de agosto de 2019, 
com uma estimativa de custo, inerente à execução 
do serviço de transporte, no valor de €221,48 
(duzentos e vinte e um euros e quarenta e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2019/6723, de 2019.07.16 e 
restante documentação do processo n.º 
DPEIC/2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PLANO DE PORMENOR POMBAIS E FREIXINHO 
PROCESSO N.º 135/2019/DPU 

 
De acordo com o proposto na informação N.º 
020/DPU/FL/2019, de 2019.07.15, constante no 
processo n.º 135/2019/DPU, é proposto: 
 
 Revogar nos termos do artigo 165.º, n.º 1 do 
Código do Procedimento Administrativo a decisão 
que aprovou em 2010 (5.ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Odivelas, realizada em 10 de março de 2010) a 
elaboração do Plano de Pormenor 
Pombais/Odivelas Sul, respetivos Termos de 
Referência e Área de Intervenção; (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 5 de 2010, 
página 9) 
 
 Retificar a aprovação da 16.ª Reunião de Câmara 
em 23 de agosto de 2017 dos Termos de Referência 
do Plano de Pormenor Pombais e Freixinho; 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18 de 

2017, página 19) 
 
 Aprovar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
a elaboração do Plano, bem como a dispensa da 
Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 
Pormenor conforme justificação na informação 
técnica em anexo; 
 
 Iniciar o período de participação pública pelo 
período de 15 (quinze) dias. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A LIGAÇÃO DE UM 
RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

BAIRRO DO VALE DO FORNO 
FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Emissão de parecer desfavorável ao pedido de 
autorização para ligação de um ramal de 
abastecimento de energia elétrica para o local sito 
em Largo da Saudade, n.º 1, Bairro do Vale do 
Forno, na Freguesia de Odivelas, de acordo com o 
proposto na Informação Interno n.º 2019/6338, de 
2019.06.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/1989 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA VOLUNTÀRIA 
BAIRRO CASAL DO RATO LOTES 175 E 176 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca voluntária, constituída 
sobre os lotes 175 e 176, da Rua da Portela, no Bairro 
Casal do Rato, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pela garantia bancária n.º 
2513.004505.693, de 2019.06.13, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €416.196,00 
(quatrocentos e dezasseis mil, cento e noventa e 
seis euros), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 14/89, de 12 de novembro, nos 
termos da informação técnica n.º 41/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.07.15, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 61.2019, de 2019.07.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO SOL NASCENTE LOTE 200 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 200, da Rua das Palmeiras, no Bairro Sol 
Nascente, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, pelo depósito caução n.º 10468, de 
2019.07.03, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €5.607,04 (cinco mil, seiscentos e sete 
euros e quatro cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 5/2007, de 27 de 
dezembro, nos termos da informação técnica n.º 
40/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 2019.07.09, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 60.2019, 
de 2019.07.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 406 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 406, da Rua Mário de Sá Carneiro, no Bairro 
Quatro (Trigache Norte Augi II), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 11761, de 2019.06.28, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €4.068,34 
(quatro mil e sessenta e oito euros e trinta e quatro 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos 
termos da informação técnica n.º 38/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.07.09, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 58.2019, de 
2019.07.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 407 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 407, da Rua Mário de Sá Carneiro, no Bairro 
Quatro (Trigache Norte Augi II), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 11797, de 2019.06.28, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €3.849,28 (três 
mil, oitocentos e quarenta e nove euros e vinte e 
oito cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos 
termos da informação técnica n.º 
39/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 2019.07.09, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 59.2019, 
de 2019.07.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 653 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 653, da Rua Hermínia Silva, no Bairro Quatro (S. 
Sebastião Norte), na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pela garantia bancária n.º 
00125-02-2166709, de 2019.06.25, do Banco 
Comercial Português, no valor de €5.302,62 (cinco 
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mil, trezentos e dois euros e sessenta e dois 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos 
termos da informação técnica n.º 37/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.07.04, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 57.2019, de 
2019.07.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VSS/2019 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Sra. Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, Luís Manuel 
Oliveira Gomes da Costa 
 
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, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais e atento o disposto nos artigos 44º a 50º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro, pelo presente Despacho, subdelego, no 
Adjunto, Luís Manuel Oliveira Gomes da Costa, o 
exercício das competências abaixo indicadas, que 
me foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos do Despacho n.º 42/PRES/2018, de 28 de 
setembro de 2018, durante o meu período de 
férias, de 29 de julho a 14 de agosto de 2019, 
inclusive, 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 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, 26 de julho de 2019 

 
A Vereadora 

Por Delegação e Subdelegação de Competências 
do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 

Despacho N.º 42/PRES/2018, de 28/set 

 
(Susana Santos) 
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DESPACHO N.º 03/DFA/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito das 
competências subdelegadas na Chefe de Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento no âmbito da 
Divisão Financeira e Aprovisionamento, com 
exceção do Setor de Aprovisionamento e Gestão 
de Stocks e da Secção de Armazém 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 16º da lei 49/2012, de 
29 de agosto, na sua redação atual, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no Assistente 
Técnico, Ricardo Miguel dos Reis Morais, no meu 
período de férias de 05 de agosto a 16 de agosto, o 
exercício da competência de assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão 
Financeira e Aprovisionamento, com exceção do 
Setor de Aprovisionamento e Gestão de Stocks e 
da Secção de Armazém.  
 
Odivelas, 02 de agosto de 2019 

 
Por subdelegação de competência do Diretor 

Municipal de Gestão e Administração Geral 
Despacho n.º 1/DM/2018 de 02/10/2018 

A Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento 

 
(Susana Teixeira, Dra.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 04/DFA/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito das 
competências subdelegadas na Chefe de Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento no âmbito do 
Setor de Aquisições e Gestão de Stocks e Secção 
de Armazém 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 16º da lei 49/2012, de 
29 de agosto, na sua redação atual, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, na Técnica 
Superior, Dra. Marta Sofia Valente Vieira, no meu 
período de férias de 05 de agosto a 16 de agosto, o 
exercício da competência de assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Aprovisionamento e Gestão de Stocks e da Secção 
de Armazém, da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento.  
 
Odivelas, 02 de Agosto de 2019 

 
Por subdelegação de competência do Diretor 

Municipal de Gestão e Administração Geral 
Despacho n.º 1/DMGAG/2018 de 02/10/2018 

A Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento 

 
(Susana Teixeira, Dra.) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Emissão de Alvará de Loteamento 
N.º eALV_LO/2019/1 

Bairro Casal do Saramago –  
União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 78.º n.º 
2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, conjugado com o disposto na 
Lei nº 91/95, na sua redação atual, torna público 
que a Câmara Municipal de Odivelas, emitiu em 6 
de julho de 2019 o Alvará de Loteamento n.º 
eALV_LO/2019/1, conforme requerido pela 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI do 
Bairro Casal do Saramago – União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, que incide sob os prédios 
descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas inseridos na área delimitada como AUGI. 
 
A operação de loteamento, obras de urbanização e 
condições para a emissão do alvará de loteamento, 
foram aprovadas por deliberação camarária, na 3.ª 
Reunião Ordinária de 6 de fevereiro de 2019, da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
A área de intervenção cumpre o Plano Diretor 
Municipal de Loures (PDM) publicado no Diário da 
República n.º 171/2015I Série II de 02 de setembro 
de 2015.  
 
Características do Loteamento: 
 
Área de intervenção – 11.088,00 m2 ---------------- 
Área total de lotes – 4.232,90 m2 ------------------- 
Índice de construção (utilização) – 0,55 ---------- 
Área total de implantação – 2.345,73 m2 --------- 
Índice de ocupação – 0,21 --------------------------- 
N.º de lotes – 25 --------------------------------------- 
N.º de fogos – 35 -------------------------------------- 
Densidade habitacional – 31,57 fogos/ha --------- 
N.º máximo de pisos – 3 ----------------------------- 
N.º de lugares de estacionamento no interior dos 
lotes – 84 ---------------------------------------------- 
N.º de lugares de estacionamento no exterior dos 
lotes – 25 ----------------------------------------------- 
Área de construção para serviços – 500,00 m2 --- 
Área de cedência para equipamentos e espaços 
verdes – 2.636,35 m2 ---------------------------------- 
Área de cedência para arruamentos, passeios e 
estacionamentos – 4.218,75 m2 -------------------- 
 
 
 

O Alvará que se publicita contém todos os 
elementos legalmente previstos, designadamente: 
 
 Planta de Síntese do Loteamento à escala 1/500 

que inclui Quadro Urbanimétrico; 
 Planta de Localização à escala 1/2000; 
 Planta de Estacionamentos à escala 1/500;  
 Planta de Piso Térreo à escala 1/500; 
 Planta de Demolições/Quadro de Ónus; 
 Planta de Demolições/Quadro de Ónus; 
 Lista de Devedores entregue pela Comissão de 

Administração Conjunta do Bairro Casal do 
Saramago; 

 Quadro da Taxa Municipal de Urbanização e valor 
da Caução atribuído a cada lote; 

 
O processo 35937/LO/GI, assim como todo o 
conteúdo da deliberação final camarária e texto 
integral do alvará estão disponíveis para consulta 
dos interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico e da emissão do 
mesmo é feita publicidade nos termos e locais 
legalmente previstos.  
 
Paços do Concelho, 5 de julho de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

CONTRAORDENAÇÕES E 
EXECUÇÕES FISCAIS 

 

 
 

Despachos com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Edgar Valles, ao abrigo do disposto no Despacho de 
Delegação de Competências do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas n.º 41/PRES/2018, de 28 de 
setembro de 2018, no âmbito do Setor de 
Contraordenações, referentes aos meses de janeiro, 
fevereiro, março, abril, maio e junho, nos termos do 
edoc/2019/46646: 
 
 
Janeiro de 2019 
 
Processo –95 /CO /18   
Arguido –Tinal II – Sociedade de Construção 
Participação / Processo – Certidão 
07/DJGFP/DJFM/SCOEF/2018 
Infração – Ocupação espaço público com contentor sem 
licença 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima -4.500.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 24 janeiro 2019 
 
Processo –117 /CO /18 
Arguido –José Luis Costa das Neves 
Participação / Processo – 72/PART/DFM-09-08-2018 
Infração – Execução de trabalhos de remodelação de 
terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima -3.000.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 24 janeiro 2019 
 
Processo –61 /CO /18 
Arguido –Manuel Joaquim Gomes Resende 
Participação / Processo – Auto Noticia Reg 168/2018 – 73ª 
Esquadra Pontinha 
Infração – Funcionamento fora horário 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e conforme proposta 
nos autos do processo de contraordenação nº 61 CO 18, 
determino o indeferimento do requerimento 
apresentado. 
Data 24 janeiro 2019 
 
Processo –26 /CO /18 
Arguido –Maria da Conceição Pereira Carvalho 
Participação / Processo – 02/JF/SAVO/DLOP/2018 
Infração – Ocupação de imóvel sem respetiva 
autorização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 

Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e conforme proposta 
nos autos do processo de contraordenação nº 26 CO 18, 
determino o indeferimento do requerimento 
apresentado. 
Data 24 janeiro 2019 
 
Processo –208 /CO /17 
Arguido –Eloi Alvito E José Alvito 
Participação / Processo – 07/PART/DFM-07-03-2017 
Infração – Utilização de loja como comercio sem licença 
de autorização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima - 1.500.00€ +1.500.00€ 
Custas – 45.80€+45.80€ 
Data 24 de janeiro de 2019 
 
Processo –47 /CO /18 
Arguido –Maria do Ceu do Carmo Nogueira Meira 
Participação / Processo – Auto Noticia reg 95/SF/2017 
Infração – Falta de apresentação de mera comunicação 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima - 400.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 29 de janeiro de 2019  
 
Processo –49 /CO /18   
Arguido –Bruno Gouveia Unipessoal lda 
Participação / Processo – Auto noticia reg 202/NSP/2018 
Infração – Espetaculo sem licença 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e conforme proposta 
nos autos do processo de contraordenação nº 49 CO 18, 
determino o indeferimento do requerimento 
apresentado. 
Data 24 janeiro 2019 
 
 
Fevereiro de 2019 
 
Processo –42 /CO /18   
Arguido – Feliciano Evaristo Varela da Costa 
Participação / Processo –17/PART/DFM-14-02-2018 
Infração – Queimada 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 3 fevereiro 2019 
 
Processo –03 /CO /18   
Arguido – Casimiro Bastos 
Participação / Processo –99/PART/DFM-06-12-2017 
Infração – Utilização do imóvel em desacordo com 
alvará de utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.500.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 4 fevereiro 2019 
 
Processo –23 /CO /18   
Arguido – Rui Filipe Claudino Gonçalves 
Participação / Processo –08/PART/DFM-15-01-2018 
Infração – Exploração de uma oficina sem comunicação 
previa competente 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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Coima – 900.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 4 fevereiro 2019 
 
Processo –55 /CO /18   
Arguido – Arminda Olegário Gomes Biague 
Participação / Processo –Auto Noticia PSP 73ª esq. 
Pontinha reg 1859/2017 
Infração – Falta de mapa de horário 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 200.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 15 fevereiro 2019 
 
Processo –96 /CO /18   
Arguido – Administração do Condomínio da Rua 
Barbosa du Boacage nº15 
Participação / Processo –16/DLOP/DGOU/2018 
Infração – violação do dever de conservação 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 5.000.00 
Custas – 61.00€ 
Data 13 fevereiro 2019 
 
Processo –205 /CO /17   
Arguido – Sónia Garrido E Luis Miguel Garrido 
Participação / Processo – 01/DGOU/DLOP/2016 
Infração – execução de obras sem comunicação prévia 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de outubro e de acordo com o 
proposto determino o envio do processo de 
contraordenação nº 205 CO 17 ao Tribunal 
Administrativo de Circulo de Lisboa para efeitos de 
Impugnação.  
Data 4 fevereiro de 2019 
 
Processo –147 /CO /17   
Arguido – José Carlos Gomes dos Santos Rodrigues 
Participação / Processo – 68/PART/DFM-05-09-2017 
Infração – execução de obras sem comunicação previa 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e de acordo com o 
proposto determino que o pagamento da coima 
aplicada deva ser feito em 11 prestações.  
Data 25 fevereiro de 2019 
 
Processo –151 /CO /17   
Arguido – Pedro Manuel Fonseca Antero 
Participação / Processo –Auto Noticia Reg 1505/ODV/17 
71ª Esq. Odiv 
Infração – venda ambulante 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e de acordo com o 
proposto determino que o pagamento da coima 
aplicada deva ser feito em 24 prestações.  
Data 15 fevereiro de 2019 
 
 
 
 
 
 

Março de 2019 
 
Processo –117 /CO /18   
Arguido – José Luis Costa das Neves 
Participação / Processo – 72/PART/DFM-09-08-2018 
Infração – execução de remodelação de terreno sem 
respetivo licenciamento 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e de acordo com o 
proposto determino o envio do processo de 
contraordenação nº 117 CO 18 ao Tribunal Judicial da 
Comarca de Loures para efeitos de Impugnação.  
Data 21 março de 2019 
 
Processo –30 /CO /18   
Arguido – Joaquim Maria Machado Gancinho 
Participação / Processo – 26/PART/DFM-16-03-2018 
Infração – Utilização da habitação sem autorização de 
utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e de acordo com o 
proposto determino que o pagamento da coima em 24 
prestações.  
Data 18 março de 2019 
 
Processo –132 /CO /18   
Arguido – Carlos Manuel Almeida Pinto 
Participação / Processo –19/SAVO/DLOP/DGOU/18 
Infração – Utilização do edifício sem respetiva 
autorização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 25 março 2019 
 
Processo –23 /CO /19   
Arguido – Amorim António dos Passos de Deus 
Participação / Processo –141/PART/DFM-28-12-2018 
Infração – Utilização do imóvel em autorização de 
utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 25 março 2019 
 
Processo –60 /CO /18   
Arguido –Paulo Jorge Cardoso da Silva 
Participação / Processo –Auto Noticia Reg 243/18 PSP 71ª 
Esq Odiv 
Infração – Venda Ambulante 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.200.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 25 março 2019 
 
Processo –57 /CO /18   
Arguido – Alice António Chirindza 
Participação / Processo –Auto Noticia PSP 71ª esq. 
Odivelas reg 3/2018 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 25 março 2019 
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Processo –50 /CO /18   
Arguido – António José Mendes Bastos 
Participação / Processo –Auto Noticia 71ª esq. Odivelas 
reg 1906/2017 
Infração – Venda Ambulante 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.200.00 
Custas – 71.20€ 
Data 25 março 2019 
 
Processo –25 /CO /17   
Arguido – Nelson Rodrigues  E Sérgio Rodrigues 
Participação / Processo – 48/PART/DFM-18-11-2016 
Infração – utilização edifício em desacordo com a 
licença 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 2.500.00€ + 2.500.00€ 
Custas – 56.00€ + 56.00€ 
Data 25 março de 2019 
 
Processo –141 /CO /18   
Arguido – Vitor Manuel Cortes Afonso 
Participação / Processo – 83/PART/DFM-21-08-2018 
Infração – Limpeza de terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 100.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 26 março de 2019 
 
Processo –26 /CO /18   
Arguido – Maria da Conceição Pereira Carvalho 
Participação / Processo – 02/JF/SAVO/DLOP/18 
Infração – Ocupação de imóvel sem Autorização de 
utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro e de acordo com o 
proposto determino que o pagamento da coima 
aplicada deva ser feito em 18 prestações.  
Data 26 março de 2019 
 
Processo –42 /CO /18   
Arguido – Feliciano Evaristo Varela da Costa 
Participação / Processo –17/PART/DFM-14-02-2018 
Infração – Queimada  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro determino o envio 
do processo contraordenação nº 42 co 18 ao tribunal 
judicial da comarca de loures para efeitos de 
impugnação judicial.  
Data 26 março de 2019 
 
 
 
Abril de 2019 
 
Processo –158 /CO /18   
Arguido – António Fernando Nunes Freitas 
Participação / Processo – 21/SAVO/DLOP/DGOU/2018 
Infração – Utilização da moradia sem autorização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 1 abril de 2019 
 

Processo –13 /CO /19   
Arguido – Augusto Antunes Rosa 
Participação / Processo – 139/PART/DFM-18-12-2018 
Infração – Utilização da moradia sem autorização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 1 abril de 2019 
 
Processo –4 /CO /19   
Arguido – Autentipotese – Unipessoal Lda. 
Participação / Processo –131/PART/DFM/13-12-2018 
Infração – Obras de alteração sem comunicação 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 2.500.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 8 abril 2019 
 
Processo –123 /CO /17   
Arguido – Francisco Maria Henriques Gertrudes 
Gonçalves 
Participação / Processo –27/PART/DFM-17-07-2017 
Infração – limpeza de terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 600.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data  8 abril 2019 
 
Processo –140 /CO /17   
Arguido –Daniel Coelho Tavares 
Participação / Processo –29/PART/DFM-27-07-2017 
Infração – Construção de telheiro sem comunicação  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.250.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 8 abril 2019 
 
Processo –131 /CO /17   
Arguido – Mari a de Fátima Rodrigues de Sousa 
Participação / Processo –56/PART/DFM-17-08-2017 
Infração – Usado edifícios com varias frações para 
habitação e comercio 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 8 abril 2019 
 
Processo –96 /CO /18   
Arguido – Administração do Condomínio da Rua 
Barbosa du Bocage nº 15 
Participação / Processo –16/DLOP/DGOU/2018 
Infração – Violação do dever de conservação a não 
execução de obras 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro determino o envio 
do processo contraordenação nº 96 CO 18 ao tribunal 
Administrativo de Circulo de Lisboa para efeitos de 
impugnação judicial.  
Data 22 abril de 2019 
 
Processo –164 /CO /18   
Arguido – José Neto dos Santos 
Participação / Processo –07/AVERIG/DFM/30-11-2018 
Infração – Despejo de resíduos 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 33 do processo de contraordenação nº 164 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 22 abril de 2019 
 
Processo –120 /CO /18   
Arguido – Martinveda Montagem de Vedações, Lda. 
Participação / Processo – Oficio SIMAR DE 16-01-2018 
Infração – Despejo de resíduos 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 28 do processo de contraordenação nº 120 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 22 abril de 2019 
 
Processo –162 /CO /18   
Arguido – Maranta Sociedade Gráfica Lda. 
Participação / Processo – 03/AVERIG/DFM-16-11-2018 
Infração – Despejo de resíduos 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 27 a 28 do processo de contraordenação nº 162 CO 
18 determino o arquivamento do mesmo.  
Data 22 abril de 2019 
 
Processo –37 /CO /19   
Arguido – Eduardo Fernandes Pereira Gomes 
Participação / Processo – Auto Noticia PSP 75ª esq 
Caneças – REG 629/108 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 10 a 11 do processo de contraordenação nº 37 CO 19 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 24 abril de 2019 
 
Processo –79 /CO /18   
Arguido – Susana dos Santos Pedroso Paisana 
Participação / Processo – 39/PART/DFM-25-05-2018 
Infração – Não deu cumprimento a faixa de gestão de 
combustível 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 34 a 35 do processo de contraordenação nº 79 CO 
18 determino o arquivamento do mesmo.  
Data 22 abril de 2019 
 
Processo –130 /CO /18   
Arguido – Herança de António da Cruz Correia 
Participação / Processo – 103/PART/DFM-17-09-2018 
Infração – Não deu cumprimento a limpeza de terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 43 do processo de contraordenação nº 130 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 22 abril de 2019 

Processo –80 /CO /18   
Arguido – Manuel Saraiva Martins 
Participação / Processo – 47/PART/DFM-25-05-2018 
Infração – Não deu cumprimento a faixa de gestão de 
combustível  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 27 do processo de contraordenação nº 80 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 22 abril de 2019 
 
Processo –108 /CO /18   
Arguido – Remus Tica Plesa 
Participação / Processo – Auto PSP – 71ª ESQ. Odivelas 
reg 1017/18 
Infração – ruido  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 30 a 32 do processo de contraordenação nº 108 CO 
18 determino o arquivamento do mesmo.  
Data 24 abril de 2019 
 
Processo –147 /CO /18   
Arguido – José Domingos Santos 
Participação / Processo – 86/PART/DFM-21-08-2018 
Infração – limpeza de terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 42 do processo de contraordenação nº 147 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 24 abril de 2019 
 
 
Maio de 2019 
 
Processo –179 /CO /17   
Arguido – Administração do Bairro Encosta da Luz 
Pontinha 
Participação / Processo –75/PART/DFM/11-09-2017 
Infração – Não fez Limpeza do terreno  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 51 do processo de contraordenação nº 179 CO 17 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –94 /CO /17   
Arguido – Abilio dos Santos 
Participação / Processo –24/PART/DFM/06-07-2017 
Infração – Transação de viaturas 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 67 a 68 do processo de contraordenação nº 94 CO 
17 determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
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Processo –43 /CO /19   
Arguido – Gualdina Gomes dos Santos 
Participação / Processo –Auto Noticia PSP Loures REG 
73/SF/18 
Infração – Falta afixação de mapa de horário 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 9 do processo de contraordenação nº 43 CO 19 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –45 /CO /19   
Arguido – Ana Luísa dias Tavares 
Participação / Processo –Auto Noticia PSP -73º esq 
pontinha REG 461/18 
Infração – ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 9 do processo de contraordenação nº 45 CO 19 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –169 /CO /17   
Arguido – Mariana Joaquina 
Participação / Processo –74/PART/DFM-11-09-17 
Infração – Faixa de gestão de combustível 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 38 do processo de contraordenação nº 169 CO 17 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –175 /CO /18   
Arguido – Severino da Conceição Trindade 
Participação / Processo –Auto noticia 75º Esquadra 
Caneças Reg527/18 
Infração – Fogueiras 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 12 do processo de contraordenação nº 175 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –173 /CO /18   
Arguido – João Nelson Morgado Rangel 
Participação / Processo –26/DGOU/DLOP/2018 
Infração – alterações em desacordo com o projeto 
apresentado 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 15, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 12 do processo de contraordenação nº 173 CO 18 ao 
tribunal judicial da comarca de loures como proposta na 
fls. 27 a 28 para efeitos de decisão.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –92 /CO /18   
Arguido – Maria Teresa Xara Brasil 
Participação / Processo –44/PART/DFM-25-05-2018 

Infração – Faixa de gestão de combustível 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 22 do processo de contraordenação nº 92 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –85 /CO /18   
Arguido – Florbela Antunes Verissimo Duarte 
Participação / Processo –38/PART/DFM-25-05-2018 
Infração – Faixa de gestão de combustível 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 29 do processo de contraordenação nº 85 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –169 /CO /18   
Arguido – Gualdina Gomes dos Santos 
Participação / Processo –Auto Noticia PSP loures – 
reg71/sf/18 
Infração – falta mera comunicação prévia do 
estabelecimento 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 9 do processo de contraordenação nº 169 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –105 /CO /18   
Arguido – António Manuel Jorge Alves 
Participação / Processo – Auto Noticia PSP -75 ESQ. 
Caneças reg 315/18 
Infração – Fogueiras 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – Arquivamento 
Custas –  
Data 3 maio de 2019 
 
Processo –67 /CO /18   
Arguido – Associação Just A Change 
Participação / Processo –Auto Noticia Junta Pontinha 
Infração – ocupação espaço publico 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 65 a 66 do processo de contraordenação supra 
identificado determino o arquivamento do mesmo 
contra a Associação Just Change. 
Mais determino que os presentes Autos prossigam 
contra a empresa Levagora Unipessoal Lda. 
Data 16 maio de 2019 
 
Processo –37 /CO /18   
Arguido – Maria Leonor Gonçalves Saraiva 
Participação / Processo – 28/PART/DFM-19-03-2018 
Infração –realização de obras sem comunicação previa 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 2.000.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 17 maio de 2019 
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Processo –64 /CO /17   
Arguido – Maria Augusta da Silva Pereira Pinto 
Participação / Processo –22/Part/dfm-09-06-2017 
Infração – execução de obras sem licença para efeito 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 60 a 61 do processo de contraordenação supra 
identificado determino o arquivamento do mesmo 
contra a Maria Augusta da Silva Pereira Pinto. 
Mais determino que os presentes Autos prossigam 
contra a Sr.ª Fátima do Amparo Assis Pereira. 
Data 17 maio de 2019 
 
Processo –69 /CO /18   
Arguido – Rui Manuel da Cruz Rosa 
Participação / Processo – 25/PART/DFM-01-03-2018 
Infração –Execução de murete em alvenaria sem 
comunicação previa  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 500.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 17 maio de 2019 
 
Processo –84 /CO /18   
Arguido – Ilídio Manuel Batista dos Santos 
Participação / Processo – 33/PART/DFM-27-04-2018 
Infração – Execução de abertura de vão sem 
comunicação previa  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 17 maio de 2019 
 
Processo –90 /CO /18   
Arguido – Bruno Cardoso 
Participação / Processo – 30/PART/DFM-03-04-2018 
Infração – Execução de obras sem comunicação previa  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 17 maio de 2019 
 
Processo –93 /CO /18   
Arguido – Miguel Delgado Colão 
Participação / Processo –17/SAVO/DLOP/DGOU/18 
Infração – execução de obras sem licença para efeito 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
dos Autos  do processo de contraordenação determino 
o indeferimento do requerimento apresentado.  
Data 17 maio de 2019 
 
Processo –94 /CO /19   
Arguido – Marco Aurélio de Almeida Lira Barradas 
Participação / Processo –Auto Noticia PSP loures – 71º 
esq. loures 
Infração – ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 8 do processo de contraordenação nº 94 CO 19 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 22 maio de 2019 

Processo –106 /CO /18   
Arguido – Elias Morais Bernardino 
Participação / Processo –52/PART/DFM/29-05-2018 
Infração – Gestão de combustivel 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 32 a fls. 33 do processo de contraordenação nº 106 
CO 18 determino o arquivamento do mesmo.  
Data 27 maio de 2019 
 
Processo –118 /CO /17   
Arguido – Elias Morais Bernardino 
Participação / Processo –53/PART/DFM/11-08-2017 
Infração – Gestão de combustível 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 38 do processo de contraordenação nº 118 CO 17 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 27 maio de 2019 
 
Processo –171 /CO /18   
Arguido – Aníbal Mendes Bastos 
Participação / Processo –65/PART/DFM-31-07-2018 
Infração – Exploração de oficina automóvel sem 
autorização utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 2.500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data  3 maio 2019 
 
Processo –13 /CO /19   
Arguido – Augusto Antunes Rosa 
Participação / Processo –139/PART/DFM/18-12-2018 
Infração – habitação habitada sem licença 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, determino o 
pagamento da coima deva ser feito em 24 prestações.  
Data 22 maio de 2019 
 
Processo 107 CO 18 
Arguido – Manuel Perpetuo Gonçalves 
Participação / Processo –61/PART/DFM-27-07-2018 
Infração – Usado o edifício para habitação sem respetiva 
autorização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.000.00€ 
Custas – 81.40€ 
Data 28 maio 2019 
 
Processo –146 /CO /18   
Arguido – Francisco José Pires Moreira 
Participação / Processo –62/PART/DFM/26-07-2018 
Infração – Limpeza de terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e conforme 
proposta a fls. 28 do processo supra determino o 
arquivamento do mesmo. Mais determino que seja 
extraída certidão dos autos para abertura de novo 
processo em nome de Carla Sofia Cabeda Santos.  
Data 2 maio de 2019 
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Processo –170 /CO /18   
Arguido – Celso Santana 
Participação / Processo – 116/PART/DFM-16-11-2018 
Infração – Gestão de resíduos  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 4.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 31 maio de 2019 
 
Processo –10 /CO /19   
Arguido – Akther Hussain, Unipessoal Lda. 
Participação / Processo – 108/PART/DFM-04-10-2018 
Infração – Exploração de estabelecimento de bebidas 
sem comunicação  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 31 maio de 2019 
 
Processo –125 /CO /18   
Arguido – Fernando Gonçalo E Luis Araújo 
Participação / Processo –Auto Noticia GNR Vila Franca 
Xira nº100/18 
Infração – atividade de oficina sem comunicação previa  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 900.00€ +800.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 31 maio de 2019 
 
Processo –91 /CO /18   
Arguido – Elias Morais Bernardino 
Participação / Processo –41/PART/DFM/25-05-2017 
Infração – Gestão de combustível 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 36 do processo de contraordenação nº 91 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 31 maio de 2019 
 
 
Junho de 2019 
 
Processo –131 /CO /18   
Arguido – Hugo Alexandre Rodrigues Duarte 
Participação / Processo – 20/DGOU/DLOP/2018 
Infração –Execução de uma lage de betão armado 
aumentando a área coberta 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 7 junho de 2019 
 
Processo –149 /CO /18   
Arguido – Cabeça de Casal da Herança de Gertrudes 
Rosa 
Participação / Processo –91/PART/DFM/27-08-2018 
Infração – Gestão de combustível 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e atento á proposta 
a fls. 34 do processo de contraordenação nº 149 CO 18 
determino o arquivamento do mesmo.  
Data 7 de junho de 2019 
 
 

Processo –99 /CO /19   
Arguido – Camejo, Ramalho &Silva, Lda. 
Participação / Processo –69/PART/DFM/12-03-2019 
Infração – venda viatura 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e conforme 
proposta a fls. 18 do processo supra determino o 
arquivamento do mesmo. Mais determino que seja 
extraída certidão dos autos para abertura de novo 
processo em nome de João Abade – Reparação de 
Automóveis, Unipessoal Lda.  
Data 7 junho de 2019 
 
Processo –168 /CO /18   
Arguido – Davide & Parreira, lda 
Participação / Processo –01/AVERIG/DFM/15-11-2019 
Infração – Despejo de residuos 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e conforme 
proposta a fls. 39 a 41, do processo contraordenação nº 
168 co 18 determino o arquivamento do mesmo.  
Data 5 junho de 2019 
 
Processo –158 /CO /19   
Arguido – Camejo, Ramalho &Silva, Lda. 
Participação / Processo –96/PART/DFM/12-03-2019 
Infração – venda viatura 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e conforme 
proposta a fls. 18 do processo supra determino o 
arquivamento do mesmo. Mais determino que seja 
extraída certidão dos autos para abertura de novo 
processo em nome de João Abade – Reparação de 
Automóveis, Unipessoal Lda.  
Data 17 junho de 2019 
 
Processo –153 /CO /19   
Arguido – Armando Santos Dinis Marques 
Participação / Processo –80/PART/DFM/14-03-2019 
Infração – venda viatura 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, e conforme 
proposta a fls. 18 do processo supra determino o 
arquivamento do mesmo. Mais determino que seja 
extraída certidão dos autos para abertura de novo 
processo em nome de João Manuel Regiones Abade.  
Data 17 junho de 2019 
 
Processo –140 /CO /17   
Arguido – Daniel Coelho Tavares 
Participação / Processo –29/PART/DFM/27-07-2017 
Infração – Construção de telheiro sem licença 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram 
delegadas no âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho 
nº 41/Pres/2018, de 28 de setembro, determino o envio 
do processo de contraordenação nº 140/CO/17 ao 
tribunal Judicial da Comarca de Loures, para efeitos de 
impugnação Judicial da Decisão proferida a fls. 35 a 38.   
Data 26 junho de 2019
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 31 de julho de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REGULAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL E 
TRANSPORTES ESCOLARES 

 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E 
FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 
Presente para deliberação em sessão da 
Assembleia Municipal de Odivelas o Regulamento 
Municipal de Acesso e Funcionamento da Ação 
Social Escolar. O presente regulamento 
estabelece e enquadra 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. De acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/6795, de 2019.07.18 e 
respetivo regulamento, documentos, remetidos 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, aprovados na 15.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 24 de julho de 2019. (Presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
página 14. 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 12 de junho de 2019, foi aprovado pelo executivo 
municipal a proposta de Regulamento Municipal de Acesso 
e Funcionamento da Ação Social Escolar (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13 de 2019, página 24). Após 
decorrido o período de consulta pública, para recolha de 
sugestões, pelo período de 30 dias, nos termos do disposto 
no artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo, 
não foram recebidos contributos. 

 
[O Regulamento Municipal de Acesso e 
Funcionamento da Ação Social Escolar encontra-
se publicado em anexo no final do presente 
Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) NA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Presente para deliberação em sessão da 
Assembleia Municipal de Odivelas as Normas de 
Funcionamento das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar. 
As presentes normas 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 e pretende-se assegurar o 
acompanhamento das crianças, antes e depois do 
período diário de atividades educativas, e durante 
os períodos de interrupção dessas atividades. De 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/6795, de 2019.07.18 e respetivas 
normas, documentos, remetidos pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal, aprovados na 15.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 24 de 
julho de 2019. (Presente Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões página 14. 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 12 de junho de 2019, foi aprovado pelo executivo 
municipal a proposta de Normas de Funcionamento das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) na 
Educação Pré-Escolar (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 13 de 2019, página 24). Após decorrido o 
período de consulta pública, para recolha de sugestões, pelo 
período de 30 dias, nos termos do disposto no artigo 101.º do 
Código de Procedimento Administrativo, não foram 
recebidos contributos. 

 
[As Normas de Funcionamento das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na 
Educação Pré-Escolar encontram-se publicadas 
em anexo no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E 
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

Presente para deliberação em sessão da 
Assembleia Municipal de Odivelas o Regulamento 
Municipal de Acesso e Funcionamento do Serviço 
de Refeições Escolares. O presente regulamento 
identifica as regras e os procedimentos aplicáveis 
ao fornecimento e funcionamento do serviço de 
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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. De acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/6795, de 2019.07.18 e 
respetivo regulamento, documentos, remetidos 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, aprovados na 15.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 24 de julho de 2019. (Presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
página 15. 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 12 de junho de 2019, foi aprovado pelo executivo 
municipal a proposta de Regulamento Municipal de Acesso 
e Funcionamento do Serviço de Refeições Escolares 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13 de 
2019, página 24). Após decorrido o período de consulta 
pública, para recolha de sugestões, pelo período de 30 dias, 
nos termos do disposto no artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo, não foram recebidos 
contributos. 
 
[O Regulamento Municipal de Acesso e 
Funcionamento do Serviço de Refeições Escolares 
encontra-se publicado em anexo no final do 
presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO 
EM TRANSPORTES ESCOLARES 

 
Presente para deliberação em sessão da 
Assembleia Municipal de Odivelas o Regulamento 
Municipal de Apoio em Transportes Escolares e 
respetivos Formulários. O presente regulamento 
tem como objetivo definir e clarificar 
procedimentos no âmbito da organização dos 
processos de candidatura ao transporte escolar, 
nomeadamente no que diz respeito aos apoios 
definidos pela legislação em vigor, bem como os 
apoios concedidos por opção do Município. De 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/6795, de 2019.07.18 e respetivo 
regulamento, documentos, remetidos pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal, aprovados na 15.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 24 de 
julho de 2019. (Presente Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões página 15. 
 
Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 12 de junho de 2019, foi aprovado pelo executivo 
municipal a proposta de Regulamento Municipal de Apoio 
em Transportes Escolares e respetivos Formulários (Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13 de 2019, página 
25). Após decorrido o período de consulta pública, para 
recolha de sugestões, pelo período de 30 dias, nos termos do 
disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo, não foram recebidos contributos. 
 
[O Regulamento Municipal de Apoio em 
Transportes Escolares encontra-se publicado em 
anexo no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

HORTAS URBANAS DE ODIVELAS 
 

 
 

REVISÃO AO REGULAMENTO DE HORTAS URBANAS 
 

Presente para deliberação em sessão da 
Assembleia Municipal de Odivelas a revisão do 
Regulamento Municipal de Hortas Urbanas de 
Odivelas. De acordo com o proposto na 
informação n.º 014/DPU/FL/2019, de 2019.05.23, e 
respetivo regulamento documentos, remetidos 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, aprovados na 12.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 12 de junho de 2019. (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13 de 
2019, página 11). 
 
Nota: No decorrer da discussão deste ponto na 12.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 
12 de junho de 2019, foi proposto 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”.  
 
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 à 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. 
 
[O Regulamento Municipal de Hortas Urbanas de 
Odivelas encontra-se publicado em anexo no final 
do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E FUNCIONAMENTO DA AÇÃO 

SOCIAL ESCOLAR 

 

Nota Justificativa  

 

Considerando: 

 

- O princípio de que o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, nos termos da Lei de 

Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, na sua versão 

atual; 

 

- A transferência de atribuições e competências para os municípios, em Matéria de Ação 

Social, prevista na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e outra legislação específica sobre a 

matéria; 

 

- A transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, prevista na Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, no que diz respeito ao apoio a 

crianças e alunos no domínio da ação social escolar; 

 

- A concretização da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da educação, previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, nos termos previstos na Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto e outra legislação 

subsequente; 

 

- A gratuitidade da frequência do ensino obrigatório para as crianças e jovens que se 

encontram em idade escolar, prevista na Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, onde se 

estabelece a atribuição de apoios no âmbito da ação social escolar, nos termos da lei 

aplicável; 

 

- A identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão bem como os recursos 

específicos a mobilizar para responder às necessidades educativas específicas de cada uma 

das crianças e jovens ao longo do seu percurso educativo, disposto no Decreto-Lei nº 

54/2018, de 6 de julho; 

 



 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

 
Ano XX – N.º 16 – 06 de agosto de 2019 – R. Municipal de Acesso e Funcionamento da Ação Social Escolar 

2 
 

- O regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação 

social escolar, enquanto modalidades de apoio e complemento educativo, previstas no 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e outra legislação subsequente; 

 

- As comparticipações correspondentes aos apoios sociais, e as normas reguladoras de 

acesso à ação social escolar, fixadas no Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, com as 

alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, e pelo Despacho 

7255/2018, de 31 de julho, e outra legislação subsequente; 

 

- A necessidade da criação de um Regulamento de Ação Social Escolar, com a finalidade de 

estabelecer e enquadrar os critérios e as condições de acesso e de atribuição dos apoios 

socioeducativos. 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O Regulamento de Ação Social Escolar estabelece e enquadra 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. 

2.    O presente regulamento 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. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito da aplicação 

1. Tendo presente os princípios gerais da equidade, da discriminação positiva e da 

solidariedade social, pretende-se, através da atribuição dos apoios no âmbito da ação 

social escolar: 

a) Promover medidas de discriminação positiva e de combate à exclusão social; 

b) Promover a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar; 

c) Responder às necessidades educativas específicas de cada uma das crianças e 

jovens ao longo do seu percurso educativo; 
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d) 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. 

 

Artigo 3.º 

Confidencialidade e proteção dos dados 

Toda a informação resultante do processo de atribuição dos apoios socioeducativos está 

sujeita aos limites constitucionais e legais, designadamente ao disposto na legislação sobre 

proteção de dados pessoais, no que diz respeito ao acesso e tratamento desses dados e 

sigilo profissional. 

 

CAPÍTULO II 

Modalidades de Apoio Socioeducativos 

 

SECÇÃO I 

Auxílios Económicos 

 

Artigo 4.º 

Objeto 

Consiste na atribuição de uma comparticipação anual para a aquisição de material escolar, 

nomeadamente cadernos, réguas, lápis, canetas, borrachas, entre outros. 

 

Artigo 5.º 

Destinatários 

1. São destinatários dos auxílios económicos os alunos que se encontrem inseridos em 

agregados familiares cuja situação económica corresponde ao 1º e 2º escalão para 

efeitos de atribuição do abono de família, e que frequentam o ensino básico e secundário 

da rede pública do concelho de Odivelas; 

2. São igualmente destinatários do subsídio de auxílios económicos, os alunos com 

necessidades educativas específicas e programa educativo individual, organizado nos 

termos do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, e cujas necessidades permitam a 

utilização da generalidade dos materiais considerados para efeitos da comparticipação, e 

que frequentem o ensino básico e secundário da rede pública do concelho de Odivelas. 
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Artigo 6.º 

Escalões de Apoio  

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

o ensino básico e secundário é determinado pelo posicionamento nos escalões de 

rendimento dos agregados familiares para atribuição do abono de família: 

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

efeitos de atribuição do abono de família; 

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

efeitos de atribuição do abono de família. 

2. Os alunos com necessidades educativas específicas beneficiam de apoio no escalão 

mais favorável (escalão A), independentemente do escalão do abono de família em que 

o seu agregado familiar se encontre inserido; 

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

rendimentos, cabe ao agrupamento de escolas desenvolver as diligências necessárias 

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

situações de usufruto indevido; 

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

individualmente no agrupamento de escolas, por referência ao enquadramento normativo 

em vigor, sujeitos a validação por parte dos serviços competentes da Câmara Municipal 

de Odivelas. 

 

Artigo 7.º 

Candidaturas  

1. A candidatura aos auxílios económicos é efetuada diretamente nos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, a partir da data de início das matrículas nos 

estabelecimentos de ensino, através do preenchimento e entrega dos Formulários de 

Candidatura. 

2. Após o devido preenchimento, os Formulários deverão ser entregues nas Secretarias 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (nos Serviços de Ação Social 

Escolar – SASE), a quem compete a instrução do processo de candidatura, tendo por 

base a análise da condição socioeconómica do agregado familiar dos alunos, nos termos 

da legislação em vigor. 

3. Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas responsabilizam-se por efetuar, 

de forma atempada, a divulgação das condições de candidatura aos potenciais 
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destinatários dos apoios socioeducativos, bem como, informar sobre o resultado do 

processo de candidatura. 

4. Os Formulários de Candidatura deverão ser acompanhados dos respetivos documentos 

comprovativos da situação socioeconómica do agregado familiar: 

a) Cópia do documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social; 

b) Cópia do documento emitido pelo serviço processador dos vencimentos quando se 

trate de trabalhador da Administração Pública. 

5. A documentação indicada anteriormente constitui parte integrante do processo individual 

do aluno, pelo que deverá ficar arquivada nos serviços competentes dos respetivos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

6. Após receção e validação das candidaturas pelos serviços competentes dos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, estes deverão proceder à inserção 

das mesmas na respetiva plataforma informática.  

 

Artigo 8.º 

Comparticipações Financeiras 

1. O valor do subsídio de auxílios económicos a atribuir aos alunos, destinado à aquisição 

de material escolar, é definido anualmente por Despacho do Ministério da Educação, de 

acordo com os escalões de apoio, considerados da seguinte forma: 

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

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

escalão A. 

2. Os montantes a atribuir são transferidos para os agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas, em duas fases distintas: 

a) 1.ª Fase – Início do 1.º semestre; 

b) 2.ª Fase – Início do 2.º semestre. 

 

Artigo 9.º 

Prestação de Contas 

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

Câmara Municipal de Odivelas ao cuidado da Tesouraria, para o endereço eletrónico 

geral@cm-odivelas.pt, com conhecimento ao sase.refeitorios@cm-odivelas.pt em dois 

períodos distintos, nomeadamente: 

a) Até ao último dia útil do ano civil; 

b) Após o término do ano letivo. 
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2. As declarações comprovativas de entrega do subsídio e/ou recibos comprovativos de 

aquisição de material escolar deverão ser, devidamente assinadas pelo Encarregado de 

Educação e pelo responsável da Secretaria/Tesouraria dos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas e arquivadas nos serviços competentes dos mesmos. 

3. Os serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas, sempre que considerem 

necessário, poderão solicitar a consulta dos documentos mencionados no ponto anterior, 

para fins de validação de prestação de contas. 

 

SECÇÃO II 

Tecnologias de Apoio 

 

Artigo 10.º 

Objeto 

Consiste na atribuição de um apoio financeiro para a aquisição de dispositivos facilitadores 

de aprendizagem, nomeadamente produtos de apoio, sempre que sejam adequados e 

necessários para o acesso e participação no currículo, devidamente identificados e 

justificados no programa educativo individual do aluno, pela equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva. 

 

Artigo 11.º 

Destinatários 

São destinatários das tecnologias de apoio os alunos com necessidade de medidas de 

suporte à aprendizagem que promovam o acesso e a participação, com programa educativo 

individual organizado nos termos do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, e cujas 

necessidades educativas impliquem a utilização de produtos de apoio. 

 

Artigo 12.º 

Candidaturas 

1. A candidatura às tecnologias de apoio é efetuada diretamente nos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, a partir da data de início das matrículas nos 

estabelecimentos de ensino, através do preenchimento e entrega dos Formulários de 

Candidatura. 

2. Após o devido preenchimento, os Formulários deverão ser entregues nas Secretarias 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (SASE), a quem compete a 
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instrução do processo de candidatura, devidamente acompanhados por uma justificação 

formal por parte equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva de cada escola. 

3. Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas responsabilizam-se por efetuar, 

de forma atempada, a divulgação das condições de candidatura aos potenciais 

destinatários dos apoios socioeducativos, bem como, informar sobre o resultado do 

processo de candidatura. 

4. Os Formulários de Candidatura deverão ser devidamente acompanhados pelos 

respetivos documentos comprovativos, que constituem parte integrante do processo 

individual do aluno, pelo que deverão ficar arquivados nos serviços competentes dos 

respetivos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

5. Após receção e validação das candidaturas pelos serviços competentes dos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, os mesmos procederão à inserção 

das mesmas na respetiva plataforma informática.  

6. Para validação das candidaturas pelos serviços competentes da Câmara Municipal de 

Odivelas, deverá ser remetida em suporte digital para o endereço eletrónico 

sase.refeitorios@cm-odivelas.pt a seguinte documentação: 

a) Listagem, com a identificação do número de processo e data de homologação do 

plano educativo individual; 

b) Indicação expressa dos produtos de apoio a utilizar. 

 

Artigo 13.º 

Comparticipações Financeiras 

1. O valor do subsídio destinado a comparticipar a aquisição de Tecnologias de Apoio, é 

fixado anualmente pela Câmara Municipal de Odivelas, tendo como referência o cálculo 

do valor médio despendido com a aquisição de recursos pedagógicos, nomeadamente 

material escolar e produtos de apoio adequados e necessários para o acesso e 

participação no currículo. 

2. Os montantes a atribuir são transferidos para os agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas, em duas fases distintas: 

a) 1.ª Fase – 1.º semestre; 

b) 2.ª Fase – 2.º semestre. 
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Artigo 14.º 

Prestação de Contas 

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

Câmara Municipal de Odivelas ao cuidado da Tesouraria, para o endereço eletrónico 

geral@cm-odivelas.pt, com conhecimento ao sase.refeitorios@cm-odivelas.pt em dois 

períodos distintos, nomeadamente: 

a) Até ao último dia útil do ano civil; 

b) Após o término do ano letivo. 

2. As declarações comprovativas de entrega do subsídio aos respetivos encarregados de 

educação e/ou recibos comprovativos de aquisição de produtos de apoio deverão ser 

devidamente assinadas pelo Encarregado de Educação e pelo responsável da 

Secretaria/Tesouraria dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e 

arquivadas nos serviços competentes dos mesmos. 

3. Os serviços da Câmara Municipal de Odivelas, sempre que considerem necessário, 

poderão solicitar a consulta dos documentos mencionados no ponto anterior, para fins de 

validação de prestação de contas. 

 

SECÇÃO III 

Visitas de Estudo 

 

Artigo 15.º 

Objeto 

Consiste na atribuição de um apoio financeiro para comparticipação das visitas de estudo 

programadas no âmbito das atividades curriculares. 

 

Artigo 16.º 

Destinatários 

São destinatários do apoio para visitas de estudo os alunos que frequentam o ensino básico 

e secundário da rede pública do concelho de Odivelas, de acordo com a situação 

socioeconómica dos agregados familiares. 
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Artigo 17.º 

Escalões de Apoio  

1. O escalão de apoio para atribuição do apoio a visitas de estudo é determinado pelo 

posicionamento nos escalões de rendimento dos agregados familiares para atribuição do 

abono de família: 

a) Escalão A -  Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 1º escalão, para 

efeitos de atribuição de abono de família; 

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

efeitos de atribuição de abono de família; 

c) Escalão C  e seguintes –  Alunos cujos agregados familiares se encontrem no 3.º 

escalão e seguintes do abono de família.  

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

rendimentos, cabe ao agrupamento de escolas desenvolver as diligências necessárias 

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

situações de usufruto indevido. 

 

Artigo 18.º 

Candidaturas 

1. A instrução do processo de candidatura ao apoio para visitas de estudo é da 

competência dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, mediante inserção 

da programação das visitas de estudo a efetuar no âmbito do plano anual de atividades, 

na respetiva plataforma informática, até ao dia 31 de outubro. 

2. No âmbito da inserção da programação das visitas de estudo na plataforma, devem ser 

indicados os custos previstos para cada visita, e associados os alunos/turma que irão 

participar na mesma, por forma a ser calculado o valor sujeito a comparticipação. 

3. Para cálculo da comparticipação a efetuar por aluno, é considerado o custo previsto da 

visita, bem como, o escalão de apoio do aluno. 

4. A análise da condição socioeconómica do agregado familiar dos alunos, nos termos da 

legislação em vigor, é da competência do SASE das secretarias dos agrupamentos de 

escolas através dos seguintes documentos comprovativos: 

a) Cópia do documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social; 

b) Cópia do documento emitido pelo serviço processador dos vencimentos quando se 

trate de trabalhador da Administração Pública. 
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5. A documentação indicada anteriormente constitui parte integrante do processo individual 

do aluno, pelo que deverá ficar arquivada nos serviços competentes dos respetivos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

 

Artigo 19.º 

Comparticipações Financeiras 

1. O apoio às visitas de estudo programadas no âmbito das atividades curriculares é 

definido anualmente por Despacho do Ministério da Educação, de acordo com os 

escalões de apoio, considerados da seguinte forma: 

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

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

escalão A; 

c) Escalão C e seguintes – a definir anualmente pela Câmara Municipal de Odivelas. 

2. Os montantes a atribuir são transferidos para os agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas, em duas fases distintas: 

a) 1.ª Fase – 1.º semestre; 

b) 2.ª Fase – 2.º semestre. 

 

Artigo 20.º 

Prestação de Contas 

1. Após a realização de cada visita de estudo, os agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas deverão anexar os comprovativos de despesa inerentes à visita na respetiva 

plataforma informática. 

2. As declarações comprovativas de usufruto do subsídio deverão ser devidamente 

assinadas pelo Encarregado de Educação e pelo responsável da Secretaria/Tesouraria 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e arquivadas nos serviços 

competentes dos mesmos. 

3. Os serviços da Câmara Municipal de Odivelas, sempre que necessário, poderão solicitar 

a consulta dos documentos mencionados no ponto anterior, para fins de validação de 

prestação de contas. 

4. Os saldos remanescentes deverão ser devolvidos à Câmara Municipal de Odivelas ao 

cuidado da Tesouraria, para o endereço eletrónico geral@cm-odivelas.pt, com 

conhecimento ao sase.refeitorios@cm-odivelas.pt em dois períodos distintos, 

nomeadamente: 

c) Até ao último dia útil do ano civil, 
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d) Após o término do ano letivo. 

 

CAPÍTULO III 

Disposições Finais e Transitórias 

 

Artigo 21.º 

Revogação 

O presente regulamento revoga todas as normas anteriores sobre esta matéria. 

 

Artigo 22.º 

Omissões 

As situações omissas, não previstas no presente regulamento, e que necessitem de ser 

supridas, serão analisadas e resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de Odivelas, de 

acordo com a legislação vigente. 

 

Artigo 23.º 

Entrada em Vigor 

1. O Regulamento de Ação Social Escolar entra em vigor no dia seguinte à data da sua 

publicação no boletim de decisões da Câmara Municipal de Odivelas; 

2. O presente Regulamento está sujeito a atualizações mediante a publicação de legislação 

no âmbito da Ação Social Escolar; 

3. Sem prejuízo da demais publicação e publicitação legal, o presente regulamento deve 

ser publicitado nos estabelecimentos de educação e ensino, bem como na página oficial 

da internet da Câmara Municipal de Odivelas. 
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Normas de Funcionamento das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar 
  

As Normas de Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

estabelecem e enquadram as condições de acesso, funcionamento e comparticipação 

financeira do Programa das AAAF, a implementar pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Estas normas têm por base um conjunto de preceitos legais definidos pela legislação em 

vigor para esta matéria, bem como determinações decorrentes de opções tomadas pela 

Câmara Municipal, tendo em conta os princípios gerais da equidade, da discriminação 

positiva e da solidariedade social, no sentido de criar melhores condições de 

ensino/aprendizagem e de proporcionar condições de igualdade de oportunidades de acesso 

e sucesso escolar a todas as crianças. 

 

Considerando, 

 

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

10 de fevereiro, e das regras constantes no Decreto-Lei n.º 147/1997, de 11 de junho;  

 

- O Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o 

qual estabelece as condições de financiamento e participação da Câmara Municipal no 

programa, e que tem por base o Programa de Expansão e Desenvolvimento na Educação 

Pré-Escolar;  

 

- A transferência de atribuições e competências para os municípios, em matéria de Ação 

Social e Educação, prevista na Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, e outra legislação 

específica sobre a matéria, onde se inclui o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; 

 

- O regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação 

social escolar, enquanto modalidades de apoio e complemento educativo, previstas no 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e outra legislação subsequente; 

 

- As regras a observar na oferta das AAAF estabelecidas pela Portaria n.º 644-A/2015, de 24 

de agosto. 
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CAPÍTULO I  

 Disposições Gerais 

 
I 

(Disposição Introdutória) 

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

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

qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser 

autónomo, livre e solidário. 

2. As Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), na vertente prolongamento de 

horário, traduzem-se na oferta de atividades de animação e acompanhamento das 

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

antes e depois do período diário das atividades educativas e durante os períodos de 

interrupção destas atividades, de forma a assegurar um horário adequado às 

necessidades das famílias. 

3. As AAAF são comparticipadas pela administração central e local e pelas famílias, de 

acordo com as condições socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de 

promover a igualdade de oportunidades. 

4. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO), tem vindo a dar especial 

atenção ao aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes educativos, no 

sentido de responder de forma eficaz às necessidades socioeducativas das crianças e 

das famílias, rentabilizando sinergias e recursos existentes na comunidade. 

 

II 

(Do Objeto) 

As presentes normas regulam as condições de acesso, bem como o modelo de 

funcionamento das AAAF, nos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

III 

(Dos Objetivos) 

Com as AAAF pretende-se: 

1. 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. 

2. Assegurar o acompanhamento das crianças, antes e depois do período diário de 

atividades educativas, e durante os períodos de interrupção dessas atividades. 
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IV 

(Dos Destinatários) 

São destinatários do serviço das AAAF as crianças com idades compreendidas entre os 3 

anos e a idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, que frequentem os 

estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 

CAPÍTULO II  

 Implementação, Organização e Funcionamento 

 

V 

(Da Implementação) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como entidade promotora do Programa das 

AAAF, nos termos estabelecidos no Protocolo de Cooperação celebrado entre o 

Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

2. A planificação das AAAF é da responsabilidade dos órgãos de administração e gestão 

dos agrupamentos de escolas, em articulação com a Câmara Municipal de Odivelas. 

3. Para implementação das AAAF, podem constituir-se como entidades gestoras do 

Programa, os Agrupamentos de Escolas, as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação, e as Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

4. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não se assumam como entidades 

gestoras, constituem-se obrigatoriamente como entidade parceira das entidades gestoras 

por si selecionadas. 

5. As entidades gestoras poderão prestar diretamente o serviço de AAAF ou estabelecer 

parcerias com entidades terceiras, para esse fim. 

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

desenvolvimento das AAAF, tendo em conta as necessidades das crianças e das famílias 

e a capacidade dos espaços escolares, em devida articulação com os órgãos 

competentes dos Agrupamentos de Escolas. 

7. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade promotora do programa, 

comparticipa financeiramente a frequência das AAAF, leva a cabo o controlo financeiro da 

sua execução, e assume a monitorização e avaliação do Programa, em estreita 

colaboração com todos os parceiros envolvidos.  

8. O pagamento relativo ao desenvolvimento do Programa das AAAF, apenas será 

considerado, após assinatura pelas partes, do Acordo de Colaboração Bipartido (entre a 

Câmara Municipal de Odivelas e o Agrupamento de Escolas) ou Tripartido (entre a 

Câmara Municipal de Odivelas, o Agrupamento de Escolas e a Entidade Gestora). 
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VI 

(Da Organização e Funcionamento) 

1. A oferta das AAAF é de natureza obrigatória pelos estabelecimentos de educação Pré-

escolar, mas de frequência facultativa por parte das crianças. 

2. As AAAF funcionam num período máximo de 11 meses por ano, entre setembro e julho.  

3. Sem prejuízo da normal duração das atividades educativas na educação pré-escolar, as 

AAAF desenvolvem-se, obrigatoriamente, até às 17h30, podendo a oferta de atividades 

ser extensível ao período que antecede e precede a realização das atividades educativas 

no jardim-de-infância.  

4. A oferta das AAAF poderá organizar-se durante os períodos de atividades educativas, 

entre as 7h00/ 9h00 e as 15h30/ 19h30, e nas interrupções dessas atividades, entre as 

7h00 e as 19h30. 

5. Em caso de necessidade das crianças e das famílias, poderá haver adequação do horário 

estabelecido no ponto anterior. 

6. O horário de funcionamento das AAAF deverá ser comunicado aos encarregados de 

educação no momento da matrícula ou de renovação da matrícula, devendo ainda ser 

confirmado no início das atividades educativas.  

7. O refeitório escolar encontra-se em funcionamento durante o período da oferta de AAAF, 

havendo, neste caso, lugar à comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas.  

8. A planificação das AAAF deverá ter por base as presentes Normas, considerar as 

necessidades das crianças e das famílias, a formação e o perfil dos profissionais que as 

asseguram, os recursos materiais e imateriais das escolas da rede pública do Concelho 

de Odivelas e estar articulada com o Plano Anual de Atividades e com o Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas. 

9.  As AAAF são planificadas tendo em conta os recursos físicos existentes nos diferentes 

estabelecimentos de educação e ensino, e decorrem, preferencialmente, em espaços 

concebidos para estas atividades, sem prejuízo do recurso a outros espaços escolares.  

10.  As AAAF deverão funcionar com grupos mínimos de 15 crianças, e com grupos máximos 

de 25 crianças.  

11.  A abertura, o fecho, a limpeza das instalações e a vigilância dos recreios, são da 

responsabilidade da entidade gestora das AAAF, em articulação com os Agrupamentos 

de Escolas, quando estes não se apresentem como entidade gestora. 

12.  A entidade gestora ficará obrigada à correta utilização dos espaços escolares onde 

funcionem as AAAF, sendo responsável por garantir as condições de higiene e 

manutenção dos mesmos, assumindo a reposição ou reparação de qualquer material ou 

equipamento que se danifique, sempre que tal ocorra no decurso das atividades.  

13.  Compete à entidade gestora disponibilizar o material didático e de desgaste rápido, 

necessário à viabilização das atividades a desenvolver no âmbito das AAAF. 



 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

 
Ano XX – N.º 16 – 06 de agosto de 2019 – Normas de Funcionamento das AAAF na Educação Pré-Escolar 

5 
 

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

acompanhamento da execução das atividades de animação de apoio à família, tendo em 

vista garantir a qualidade pedagógica das atividades desenvolvidas. 

15.  A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF compreendem a 

programação das atividades, o acompanhamento das atividades através de reuniões com 

os respetivos dinamizadores, a avaliação da sua realização, e as reuniões com os 

encarregados de educação. 

16.  A monitorização e avaliação do Programa das AAAF são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Odivelas, em estreita articulação com os Agrupamentos de Escolas, e com 

as entidades gestoras. 

 

CAPÍTULO III 

Comparticipação do Serviço e Inscrições 

 

VII 

(Dos Escalões de Apoio) 

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

familiares para efeitos de atribuição do abono de família: 

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

efeitos de abono de família; 

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

efeitos de abono de família; 

c. Escalão C  – Crianças cujos agregados familiares se integrem nos restantes 

escalões para efeitos de atribuição de abono de família. 

2. Para efeitos de atribuição do escalão de apoio aos alunos com Necessidades Educativas 

Específicas, bem como a outros alunos que, de acordo com a legislação própria, possam 

vir a estar incluídos, será considerado o posicionamento do agregado familiar no escalão 

de rendimento mais favorável. 

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

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

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

situações de usufruto indevido. 

4. Os casos excecionais, e não previstos nestas Normas, deverão ser analisados 

individualmente no Agrupamento de Escolas, por referência ao enquadramento normativo 

em vigor, sujeitos a validação por parte dos serviços competentes da Câmara Municipal 

de Odivelas. 
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VIII 

 (Da Comparticipação Financeira) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o custo da mensalidade das AAAF na 

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

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

transferidos para as entidades gestoras do Programa. 

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

referência mensal que é de € 75,00 por criança, estabelecido pela Câmara Municipal para 

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

definidos em função do posicionamento do agregado familiar para efeitos de atribuição do 

abono de família. 

3. Comparticipação da família (por criança): 

a. Escalão A  – comparticipação de 0% do valor máximo de referência; 

b. Escalão B  – comparticipação de 35% do valor máximo de referência; 

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

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

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

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

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

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

gestoras em duas tranches, respetivamente em setembro e em fevereiro, tendo por base, 

a estimativa do número de crianças inscritas nas AAAF e o seu posicionamento nos 

respetivos escalões de apoio. 

6. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo de referência, definido pela 

Câmara Municipal de Odivelas, a diferença será integralmente suportada pelas famílias. 

7. A Câmara Municipal de Odivelas consultará a plataforma SIGA para calcular os valores 

da comparticipação com base no número de crianças inscritas nas AAAF, por escalão, e 

proceder a eventuais acertos e transferências subsequentes. 

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

respeitante às AAAF, nomeadamente, comprovativos de frequência das crianças, 

posicionamento das crianças por escalões de apoio, dos pagamentos das família, e das 

respetivas comparticipações para que seja possível a sua consulta em caso de 

necessidade de confirmação. 
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IX 

 (Das Inscrições) 

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

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

estabelecimentos de educação e ensino. 

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

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

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

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

resultado do processo de candidatura. 

4. Os encarregados de educação que estejam interessados, em que os seus educandos 

frequentem as AAAF, deverão formalizar a sua inscrição, através do preenchimento e 

entrega dos Formulários de Candidatura, que deverão ser solicitados nos Serviços de 

Ação Social Escolar (SASE), dos Agrupamentos de Escolas ou nos Estabelecimentos de 

Educação que frequentam, a quem compete a instrução do processo de candidatura, 

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

nomeadamente o posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento para 

a atribuição do abono de família. 

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

socioeconómica do agregado familiar (cópia do documento emitido pelo serviço 

competente da Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração 

Pública, pelo serviço processador dos vencimentos) constituem parte integrante do 

processo individual do aluno, pelo que deverão ficar arquivados no SASE, do 

Agrupamento de Escolas. 

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

deverão introduzir as informações dos alunos inscritos nas AAAF na plataforma SIGA, 

durante o mês de setembro. 

7. A inscrição das crianças nas AAAF poderá ser solicitada no decorrer do ano letivo, sendo 

para tal obrigatório, que os encarregados de educação procedam à sua inscrição de 

acordo com as presentes normas.  

8. Nas situações previstas no número anterior, os Agrupamentos de Escolas deverão 

considerar, para efeitos de pagamento, a data em que a criança inicia a frequência das 

AAAF, e inserir de imediato essa informação na plataforma SIGA. 

9. Nos casos de mudança do escalão de apoio, os Agrupamentos de Escolas deverão 

considerar o mês da emissão do respetivo comprovativo da situação socioeconómica do 

agregado familiar, e inserir as alterações na plataforma SIGA. 
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CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

 

X 

(Da Confidencialidade e proteção de dados) 

Toda a informação resultante do processo de atribuição da comparticipação nas Atividades 

de Animação e de Apoio à Família, deve constar do processo individual do aluno e está 

sujeita aos limites constitucionais e legais, designadamente ao disposto na legislação sobre 

proteção de dados pessoais, no que diz respeito ao acesso e tratamento desses dados e 

sigilo profissional. 

 

XI 

(Situações Omissas) 

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

supridas, serão analisadas e resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de Odivelas. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE ACESSO E FUNCIONAMENTO DO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 

 

Nota justificativa  

 

Considerando: 

 

- O princípio de que o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, nos termos da Lei de 

Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, na sua versão 

atual; 

 

- A transferência de atribuições e competências para os municípios, em Matéria de Ação 

Social, prevista na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e outra legislação específica sobre a 

matéria; 

 

- A transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, prevista na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, no que diz respeito ao apoio a 

crianças e alunos no domínio da ação social escolar; 

 

- A concretização da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da educação, previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, nos termos previstos na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e outra legislação 

subsequente; 

 

- A gratuitidade do ensino escolar obrigatório para as crianças e jovens que se encontram em 

idade escolar, prevista na Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, onde se estabelece a atribuição 

de apoios no âmbito da ação social escolar, nos termos da lei aplicável; 

 

- A identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão bem como os recursos 

específicos a mobilizar para responder às necessidades educativas específicas de cada uma 

das crianças e jovens ao longo do seu percurso educativo, disposto no Decreto-Lei nº 

54/2018, de 6 de julho; 

 



 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

 
Ano XX – N.º 16 – 06 de agosto de 2019 – R.M. de Acesso e Funcionamento do Serviço de Refeições Escolares 

2 
 

- O regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação 

social escolar, enquanto modalidades de apoio e complemento educativo, previstas no 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e outra legislação subsequente; 

 

- As condições de aplicação das medidas de ação social escolar, fixadas no Despacho n.º 

8452-A/2015, de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017, 

de 16 de junho, e pelo Despacho 7255/2018, de 31 de julho, e outra legislação subsequente; 

 

- A necessidade da criação de um Regulamento Municipal de Acesso e Funcionamento do 

Serviço de Refeições Escolares, com a finalidade de estabelecer e enquadrar as regras e os 

procedimentos aplicáveis ao fornecimento e funcionamento do serviço de refeições em 

refeitórios escolares. 

 

CAPÍTULO I  

 Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito de aplicação 

O Regulamento Municipal de Acesso e Funcionamento do Serviço de Refeições Escolares 

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. 

 

Artigo 2.º 

Objetivo 

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. 

 

Artigo 3.º 

Refeições escolares 

1. As refeições escolares são asseguradas pela Câmara Municipal de Odivelas, mediante a 

contratação do serviço a empresa de restauração coletiva, na observância pela 

legislação em vigor, e orientações do Ministério da Educação.  
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2. O fornecimento de refeições em refeitórios escolares consiste na distribuição de 3 

refeições diárias saudáveis, equilibradas e adequadas às necessidades da população 

em idade escolar: 

a) Pequeno-almoço; 

b) Almoço; 

c) Lanche. 

3. As refeições servidas nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, de 

competência municipal: 

a) Durante o ano letivo, para todas as crianças/alunos; 

b) Durante as interrupções letivas, conforme disposto na legislação em vigor, e de 

acordo com o definido pelo Executivo Municipal.  

4. O serviço de fornecimento de refeições é assegurado através de: 

a) Confeção própria: refeições confecionadas nas cozinhas dos estabelecimentos de 

ensino; 

b) Refeição transportada a quente: Nos casos em que não exista condições para 

confecionar as refeições no local, estas são confecionadas no equipamento escolar 

mais próximo e transportadas a quente, de forma a garantir as condições higio-

sanitárias e qualidade das refeições.  

 

Artigo 4.º 

Destinatários 

1. Beneficiam do fornecimento de refeições nos refeitórios escolares todos os alunos que 

frequentam os estabelecimentos de educação e ensino do pré - escolar e do 1.º ciclo do 

ensino básico, e da rede pública do concelho, independentemente da condição 

socioeconómica do seu agregado familiar. 

2. Caso o pessoal docente e/ou não docente, dos estabelecimentos de educação e ensino, 

pretendam usufruir do serviço de refeições, deverão fazer a sua marcação, diretamente 

com a empresa que presta o serviço, pagando o valor da refeição diretamente à mesma, 

não auferindo de qualquer comparticipação por parte da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 5.º 

Composição das refeições escolares 

A composição das ementas das refeições escolares é variável, de acordo com o tipo de 

refeição: 
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a) A refeição do pequeno-almoço inclui: sandes (fiambre de aves ou queijo ou manteiga 

ou doce ou marmelada); e leite simples ou achocolatado embalado individualmente ou 

iogurte de líquido de aromas; 

b) A refeição do almoço inclui: sopa de legumes ou leguminosas; prato de carne, ou 

peixe, ou ovos; acompanhamento (batata, ou arroz, ou massa, ou leguminosas); 

legumes/hortaliças ou salada; pão; sobremesa (fruta da época ou doce); água (única bebida 

permitida);    

c) A refeição do lanche inclui: sandes (fiambre de aves, ou queijo, ou manteiga, ou 

doce ou marmelada) ou uma dose individual de bolacha Maria/torrada; leite simples 

embalado individualmente, ou iogurte líquido de aromas, ou iogurte de aromas sólido, ou 

uma peça de fruta. 

 

Artigo 6.º 

Divulgação 

O fornecimento de refeições em refeitórios escolares implica uma estreita articulação entre 

os serviços da Câmara Municipal de Odivelas e os agrupamentos de escolas do concelho, 

sobretudo no que se refere à divulgação do presente Regulamento, junto dos pais e 

encarregados de educação. 

 

CAPÍTULO II  

Comparticipação das Refeições 

 

Artigo 7.º 

Preço das refeições 

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

refeitórios escolares. 

2. A comparticipação, a que se refere o número 1 do presente artigo, tem subjacente a 

diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelas famílias. 

3. O preço dos almoços a fornecer aos alunos nos refeitórios escolares dos 

estabelecimentos de ensino é fixado, anualmente, por Despacho do Membro do Governo 

responsável pela área da educação. 

4. O valor a cobrar pela Câmara Municipal de Odivelas, relativamente às restantes refeições 

(pequeno-almoço e lanche), é definido pelo Executivo Municipal. 
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Artigo 8.º 

Escalões de apoio 

5. O acesso ao fornecimento de refeições escolares processa-se de acordo com os apoios 

previstos no âmbito da ação social escolar os quais são determinados, em função do 

escalão de abono de família em que o agregado familiar se insere. 

6. A comparticipação das famílias na aquisição de refeições é variável em função do 

escalão de apoio em que o agregado familiar se posiciona: 

c) Escalão A – Gratuito (1º escalão para efeitos do abono de família); 

d) Escalão B – 50% do valor da refeição (2º escalão para efeitos do abono de família); 

e) Escalão C – 100% do valor da refeição (3º escalão e seguintes para efeitos do abono 

de família). 

7. Para a atribuição do escalão de apoio aos alunos com necessidades educativas 

específicas, de acordo com legislação própria, será considerado o escalão de 

rendimento mais favorável.  

 

CAPÍTULO III  

Aquisição de refeições 

 

Artigo 9º 

Processo de candidatura 

1. O acesso ao fornecimento do serviço de refeições escolares, é concretizado pelos 

encarregados de educação junto dos agrupamentos de escolas, no ato da matrícula e/ou 

renovação de matricula, através do preenchimento e entrega do formulário (anexo 1) de 

candidatura próprio, independentemente de beneficiarem ou não dos apoios da ação 

social escolar. 

2. O preenchimento e devolução do formulário de candidatura referido no ponto anterior é 

uma das condições base para o acesso ao serviço de refeições escolares, que permitirá 

a validação de pagamentos e consulta de consumos por parte dos encarregados de 

educação, através da criação de credenciais próprias, na plataforma eletrónica SIGA - 

Edubox. 

3. Aquando do preenchimento dos formulários, os encarregados de educação deverão 

mencionar quais as refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) que pretendem que os 

seus educandos consumam.  
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4. Os formulários de candidatura, devidamente preenchidos, são entregues nas Secretarias 

dos agrupamentos de escolas nos Serviços de Ação Social Escolar, e constituem parte 

integrante do processo individual do aluno. 

5. A instrução dos processos de candidatura, a análise da condição socioeconómica dos 

agregados familiares, nos termos da legislação em vigor, assim como, a validação das 

candidaturas e a emissão de listagem de alunos apoiados por escalão, são da 

responsabilidade dos Serviços de Ação Social Escolar dos agrupamentos de escolas. 

6. O acesso ao fornecimento das refeições escolares, pode ser efetuado a todo o tempo, 

bastando para o efeito, que os pais e/ou encarregados de educação efetuem a inscrição 

da criança/aluno, nos parâmetros definidos nos números anteriores. 

 

Artigo 10º 

Pagamento das refeições 

1. O pagamento das refeições escolares é efetuado no formato de pré-pagamento, tendo em 

conta o número de dias letivos inscritos no calendário escolar, sendo os acertos 

efetuados na fatura do mês imediatamente a seguir. 

2. O valor a pagar é realizado diretamente à Câmara Municipal de Odivelas, podendo ser 

efetuado através de: 

a) Caixas ATM ou Homebaking; 

b) Postos de atendimento, cujas localizações e horários de funcionamento, serão 

divulgados no início de cada ano letivo. 

3. Os encarregados de educação receberão uma fatura mensal, e o seu envio será 

efetuado através dos CTT - Correios de Portugal. Caso haja alteração da morada 

mencionada no formulário previsto no número 1 do artigo anterior, o encarregado de 

educação deverá comunicar o mesmo através do endereço eletrónico 

plataformasiga@cm-odivelas.pt. 

4. O encarregado de educação tem acesso às faturas em formato digital, através da 

plataforma eletrónica SIGA – Edubox.  

5. Caso o encarregado de educação não tenha solicitado o acesso ao fornecimento das 

refeições escolares do seu educando, o mesmo poderá solicitar o consumo de refeições 

esporádicas, mediante o aviso, por caderneta, até às 16 horas do dia útil anterior ao da 

refeição. 

6. Os estabelecimentos de ensino terão de enviar mensalmente as listagens nominais das 

refeições consumidas esporadicamente. 
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Artigo 11º 

Marcação das refeições 

As refeições ficam automaticamente marcadas na plataforma SIGA - Edubox.  

 

Artigo 12º 

Anulação das refeições 

1. As refeições marcadas podem ser anuladas através do endereço eletrónico 

plataformasiga@cm-odivelas.pt, ou mediante atendimento presencial na Divisão de 

Educação, da Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o previsto nos números 

seguintes. 

2. As anulações de consumos serão consideradas justificadas quando: 

a) A ausência por doença seja igual ou inferior a 5 dias úteis consecutivos, justificada 

através da caderneta do aluno e assinado pelo professor titular de turma; 

b) A ausência por doença seja superior a 5 dias úteis consecutivos, justificados através 

de apresentação de atestado médico; 

c) A ausência do consumo ocorra por motivos não imputáveis ao aluno ou à respetiva 

família, desde que devidamente comprovado.  

3. A apresentação da justificação da anulação das refeições deverá ser efetuada até ao 

último dia útil do mês a que o consumo diz respeito. 

4. As refeições não anuladas, no prazo e forma indicados nos anteriores números 2 e 3, 

são consideradas como consumidas. 

 

Artigo 13º 

Desistência ou suspensão 

O pedido de desistência ou de suspensão do serviço de refeições deverá ser comunicado 

por escrito pelos encarregados de educação, à Câmara Municipal de Odivelas, através do 

endereço eletrónico plataformasiga@cm-odivelas.pt ou presencialmente na Divisão de 

Educação, até ao último dia do mês a que respeita. No acerto que daí resultar será 

considerado o número de refeições já consumidas pelo aluno. 

 

Artigo 14º 

Dívidas 

1. A ausência de pagamento das refeições não confere ao aluno o direito ao seu consumo, 

podendo implicar o não fornecimento da mesma, por parte da Câmara Municipal de 

Odivelas.  
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2. O apuramento da dívida, até ao final do ano letivo, decorrente do consumo de refeições 

escolares, e do não pagamento das mesmas, determina a identificação do valor da 

dívida em causa, com emissão de uma nota de liquidação, para regularização no prazo 

de 15 dias. 

3. O não pagamento da dívida dentro do prazo de pagamento voluntário, implica a extração 

das respetivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços competentes, para efeitos 

de execução fiscal. 

 

Artigo 15º 

Direito à refeição escolar 

1. Quando exista um incumprimento por parte do encarregado de educação do aluno do 

dever de efetuar o pagamento da refeição, a Câmara Municipal de Odivelas, em sua 

substituição, garante o fornecimento do almoço, atendendo ao direito à alimentação, 

consagrado na Declaração dos Direitos da Criança, subscrita na íntegra por Portugal, 

tendo o direito legal ao ressarcimento da respetiva verba, por parte dos faltosos. 

2. Quando a situação de incumprimento, constitua um comportamento reiterado por parte 

do encarregado de educação do aluno, havendo indícios de comprovada negligência, 

poderá a Câmara Municipal de Odivelas ou o agrupamento de escolas, proceder à 

comunicação deste facto, junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Odivelas. 

 

CAPÍTULO IV 

Funcionamento do Refeitório Escolar 

 

Artigo 16.º 

 Funcionamento do refeitório escolar 

1. O serviço de refeições escolares funciona no período letivo, nos seguintes horários: 

a) Pequenos-almoços - imediatamente antes do início da atividade letiva; 

b) Almoços - entre as 11h30m e as 14h30m;  

c) Lanches - a partir das 15h30m (ou de acordo com o horário dos intervalos estipulado 

pelo estabelecimento de ensino). 

2. A distribuição/fornecimento dos lanches será articulada entre a coordenação do 

estabelecimento de ensino e a empresa responsável pelo serviço de refeição, por 
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referência aos horários e espaços escolares específicos de cada estabelecimento de 

ensino, sendo dado conhecimento do mesmo, à Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 17.º 

Interrupções letivas 

1. Nas interrupções letivas, a previsão do número de refeições deverá ser enviado, com 15 

dias antes do início das interrupções letivas, para a Divisão de Educação. 

2. Deve ser respeitado o horário de funcionamento dos refeitórios, de acordo com o 

estipulado pelo respetivo estabelecimento de educação e/ou ensino. 

 

Artigo 18.º 

 Utilização do Refeitório Escolar 

1. O aluno deve entrar no refeitório de forma ordeira, e sentar-se à mesa, respeitando as 

indicações dadas pelos adultos, promovendo um ambiente calmo ao longo da refeição. O 

aluno deve ser sensibilizado e informado, por parte dos adultos (pessoal docente, 

pessoal não docente), a experimentar novos alimentos e sabores, presentes nas 

ementas, para a adoção de comportamentos alimentares mais saudáveis. 

2. O espaço do refeitório escolar está interdito a pessoas estranhas ao serviço de 

fornecimento de refeições, sem prévia autorização da Câmara Municipal de 

Odivelas/Divisão de Educação, excetuando: 

a) Trabalhadores da Câmara Municipal de Odivelas/Divisão de Educação; 

b) Pessoal Não Docente afeto ao respetivo estabelecimento de ensino; 

c) Pessoal Docente do respetivo estabelecimento de ensino; 

d) Pessoal dos quadros da empresa prestadora do serviço de refeições. 

3.  Está interdita a guarda e conservação de alimentos vindos de casa (p.e. bolos de 

aniversário, entre outros) nos equipamentos de refrigeração da cozinha, pelo que 

qualquer situação que possa ocorrer com o seu consumo, a empresa prestadora do 

serviço de refeições e a Câmara Municipal de Odivelas, declinam qualquer 

responsabilidade. 

 

Artigo 19.º 

Ementas 

1. As ementas das refeições escolares são elaboradas pela Câmara Municipal de Odivelas, 

por técnicas de Nutrição, de acordo com as Orientações emanadas pela Direção-Geral da 
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Educação, salvaguardando as normas de higiene e segurança alimentar para os géneros 

alimentícios. 

2. De acordo com a Lei n.º 11/2017, de 17 de abril, será igualmente disponibilizada a 

ementa vegetariana.  

3. Para ter acesso à opção identificada no ponto anterior, e para facilitar a gestão e 

fornecimento dos pratos vegetarianos, os encarregados de educação deverão preencher 

uma ficha de sinalização específica, ficando assim assegurado o fornecimento diário da 

mesma. 

4. As ementas serão afixadas no estabelecimento de ensino, em local visível a toda a 

comunidade educativa, podendo ainda ser consultadas na página oficial da Câmara 

Municipal de Odivelas, bem como através da plataforma eletrónica SIGA - Edubox. 

5. As ementas não podem ser alteradas sem prévia autorização da Câmara Municipal de 

Odivelas, salvo em situações excecionais e por motivos não imputáveis à entidade 

adjudicante.  

6. No caso de se verificar alguma emergência e/ou falha no abastecimento de água, energia 

elétrica ou gás, o fornecimento de refeições escolares é assegurado, mediante o recurso 

a uma ementa composta por alternativas de produtos alimentares à base de conservas 

(como prato principal), pão, fruta e água engarrafada. 

7. Excecionalmente, e em dias de passeio ou visitas de estudo poderão ser fornecidas as 

refeições tipo piquenique (almoço e/ou lanche), devendo o pedido ser remetido à Câmara 

Municipal de Odivelas pela coordenação do estabelecimento de ensino, com 15 dias de 

antecedência. 

 

Artigo 20.º 

Dietas específicas 

1. Nos refeitórios escolares podem ser fornecidas dietas específicas por motivos de saúde 

e/ou étnico-religiosos, desde que devidamente sinalizadas e justificadas através de 

declaração médica ou declaração de compromisso por motivos étnico-religiosos. 

2. O envio/entrega da ficha de sinalização de dietas específicas deverá ser feito no início do 

ano letivo, por uma das seguintes vias: 

a) Envio das fichas em formato digital, por endereço eletrónico: 

i. A ficha de sinalização encontra-se disponível em formato digital na plataforma 

eletrónica SIGA – Edubox e na página oficial da Câmara Municipal de Odivelas, 

para impressão e preenchimento. 
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ii. Após o preenchimento da ficha, o encarregado de educação deverá digitalizá-la, 

assim como a declaração médica por motivo de saúde ou a declaração de 

compromisso por motivos étnico-religiosos, e enviar para o endereço eletrónico 

dietas.especificas@cm-odivelas.pt. 

b) Entrega das fichas em formato de papel, na Câmara Municipal de Odivelas/Divisão de 

Educação: 

i. Caso o encarregado de educação não tenha acesso aos meios de divulgação 

acima referidos, poderá dirigir-se à Divisão de Educação, Rua Laura Alves, nº 5 - 

piso 2 - Urbanização da Ribeirada, 2675-608 Odivelas, para preenchimento da 

ficha e entrega da declaração médica por motivo de saúde ou a declaração de 

compromisso por motivos étnico-religiosos. 

3. A dieta só será fornecida após articulação da Divisão de Educação com a empresa 

fornecedora de refeições, pelo que o encarregado de educação deverá aguardar o 

contato telefónico da Divisão de Educação. 

4. O fornecimento de dietas específicas tem a duração de um ano letivo, sendo necessária a 

sua renovação anualmente. 

5. Apenas nas situações em que a Câmara Municipal de Odivelas, não possua capacidade 

de resposta para assegurar as necessidades específicas das crianças, excecionalmente, 

poderá ser autorizado o envio da refeição de casa. Esta autorização carece do envio do 

termo de responsabilidade preenchido e assinado pelo encarregado de educação, para a 

Divisão de Educação, via endereço eletrónico ou entrega presencial. 

6. Dado que o refeitório escolar é um espaço comum a todos os alunos, esta refeição 

“caseira” poderá ser tomada nesse espaço, no horário em vigor do estabelecimento de 

ensino, para realização do pequeno-almoço, almoço ou lanche. 

 

Artigo 21.º 

Confidencialidade e proteção dos dados 

Toda a informação resultante do pedido de dieta específica está sujeita aos limites 

constitucionais e legais, designadamente ao disposto na legislação sobre proteção de dados 

pessoais, no que diz respeito ao acesso e tratamento desses dados e sigilo profissional. 
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CAPÍTULO V 

Monitorização do serviço de refeições escolares 

 

Artigo 22.º 

Monitorização diária 

1. A Câmara Municipal de Odivelas assegura a monotorização do serviço de refeições 

escolares em articulação com as coordenações dos estabelecimentos de educação e 

ensino, com o objetivo de criar um sistema de vigilância e controlo. 

2. A supervisão diária do fornecimento de refeições é efetuada pela coordenação do 

estabelecimento de ensino. 

3. Sempre que exista uma situação não conforme na prestação do serviço de refeições, a 

mesma é imediatamente sinalizada pela coordenação do estabelecimento de ensino à 

Câmara Municipal de Odivelas que, no âmbito das suas competências e atribuições as 

avalia e aplica medidas corretivas ajustadas a cada situação. 

 

Artigo 23.º 

Sistema e vigilância e controlo 

No âmbito do sistema de vigilância e controlo existem três tipos de visitas de monitorização 

ao serviço de fornecimento de refeições, sem aviso prévio: 

a) Visitas de monitorização efetuadas pelos técnicos da Divisão de Educação; 

b) Visitas de monitorização de controlo microbiológico e nutricional, realizadas pelo Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP, em conjunto com os técnicos da Divisão de 

Educação; 

c) Visitas de monitorização efetuadas pelos técnicos da Divisão de Educação, em conjunto 

com as Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

 

Artigo 24.º 

Pedidos de esclarecimentos e reclamações 

1. Os pedidos de esclarecimento ou reclamações devem ser comunicados em primeira 

instância à coordenação do estabelecimento de ensino que articula as questões 

suscitadas com a Câmara Municipal de Odivelas.  

2. Caso o encarregado de educação pretenda solicitar esclarecimentos à Câmara Municipal 

de Odivelas poderá fazê-lo por endereço eletrónico ou contacto telefónico, disponível na 

página oficial da Câmara Municipal de Odivelas: www.cm-odivelas.pt. 
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CAPÍTULO VI 

Disposições Finais e Transitórias 

 

Artigo 25.º 

Revogação 

O presente Regulamento revoga todas as normas anteriores sobre esta matéria. 

 

Artigo 26.º 

Entrada em vigor 

1. O Regulamento Municipal de Acesso e Funcionamento do Serviço de Refeições 

Escolares entra em vigor no dia seguinte após a data da sua publicação, no boletim de 

decisões da Câmara Municipal de Odivelas. 

2. O presente Regulamento está sujeito a atualizações mediante a publicação de legislação 

no âmbito da Ação Social Escolar. 

3. Sem prejuízo da demais publicação e publicitação legal, o presente Regulamento deve 

ser publicitado nos estabelecimentos de educação e ensino, bem como na página oficial 

da internet da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 27.º 

Situações Omissas 

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

supridas, serão analisadas e resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de Odivelas, de 

acordo com a legislação vigente. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO EM TRANSPORTES ESCOLARES  

 

 

Enquadramento 
 
O Regulamento Municipal de Apoio em Transportes Escolares estabelece e enquadra os 

critérios e as condições de acesso e de atribuição do apoio em transporte escolar, a 

implementar pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Este regulamento tem por base um conjunto de determinações legais definidas pela 

legislação em vigor para esta matéria, bem como determinações decorrentes de opções 

tomadas pela Câmara Municipal, no âmbito da atribuição do apoio em transporte escolar a 

alunos residentes no concelho de Odivelas e que frequentam escolas dentro e fora do 

Concelho. 

 

 

Considerando: 

 

- O princípio de que o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, nos termos da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada pelas Leis nº 85/2009, 

de 27 de agosto, 49/2005, de 30 de agosto, 115/97, de 19 de setembro); 

 

- A transferência de atribuições e competências para os municípios, em matéria de Ação 

Social e Educação, prevista na Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, e outra legislação 

específica sobre a matéria, onde se inclui o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; 

 

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

escolar, estabelecido na Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto; 

 

- O regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação 

social escolar, enquanto modalidades de apoio e complemento educativo, previstas no 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e outra legislação subsequente; 

 

- O Decreto - Lei nº 176/2012, de 2 de agosto, que regula o regime de matrícula e de 

frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e jovens e estabelece 

medidas que devem ser adotadas no âmbito dos percursos escolares dos alunos, 

procedendo ainda à alteração ao Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, alterado pela Lei 
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nº 13/2006, de 17 de abril, e pelos Decretos-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, 186/2008, de 19 

de setembro, e 29-A/2011, de 1 de março, que regula a transferência para os municípios das 

novas competências em matéria de organização, financiamento, e funcionamento dos 

transportes escolares; 

 

- As alterações introduzidas no âmbito a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da educação, ao abrigo dos artigos 11.º e 31.º da Lei n.º 50/2018 de 

16 de agosto. 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

I 

(Disposição Introdutória) 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de Janeiro, é competência 

das autarquias locais, a oferta do serviço de transporte escolar a alunos da educação pré-

escolar, do ensino básico e do ensino secundário, quando residam a 3Km do 

estabelecimento de ensino que frequentam. 

 

Nesse sentido, é objetivo da Câmara Municipal de Odivelas, com o presente regulamento, 

definir e clarificar procedimentos no âmbito da organização dos processos de candidatura ao 

transporte escolar, nomeadamente no que diz respeito aos apoios definidos pela legislação 

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

 

II 

(Do Âmbito do Serviço de Transporte Escolar) 

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

escolar entre o local de residência dos alunos e os estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

do ensino básico e do ensino secundário, quando residam a 3Km do estabelecimento de 

ensino que frequentam. 
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CAPÍTULO II 

Modalidades de Apoio  

 

III 

(De Acordo com Legislação em Vigor) 

1. Comparticipação da totalidade do valor do passe escolar  

a. Alunos do ensino pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário, quando 

residam a 3Km do estabelecimento de ensino que frequentam; 

b. Alunos com dificuldades de locomoção que beneficiam de medidas ao abrigo da 

educação inclusiva, independentemente da distância da residência ao 

estabelecimento de ensino que frequentam, sempre que a sua condição o exija. 

 
IV 

(Por Opção do Município de Odivelas) 

1. Comparticipação da totalidade do valor do passe escolar - 100% 

a. Alunos do ensino pré-escolar, básico, secundário ou profissional, com idade igual ou 

superior a 13 anos, sujeitos à escolaridade obrigatória, desde que residam a mais de 

2Km de distância do estabelecimento de ensino que frequentam, e beneficiem de 

Ação Social Escolar (A.S.E.); 

b. Os alunos que se incluam nos casos previstos na alínea anterior e que frequentem 

ofertas formativas que integrem formação em contexto de trabalho, beneficiarão de 

apoio em transporte desde o local de residência até ao local de realização do 

estágio, desde que o mesmo faça parte do Plano Curricular de Curso. 

2. Outros Apoios 

Crianças que frequentem estabelecimentos de educação pré-escolar e alunos menores a 

frequentarem o ensino básico e secundário cujo percurso casa/escola não seja acessível a 

pé em termos de distância, e que não permita a utilização de transportes públicos coletivos, 

para este efeito. 

 
V 

(Da Exceção)  

Excetua-se do disposto nos artigos anteriores, as situações em que o estabelecimento de 

ensino pretendido pelo encarregado de educação ou pelo aluno, não seja aquele que serve a 

respetiva área de residência e, neste também haja a oferta formativa pretendida, assumindo, 

nestes casos, a expensas próprias, o encarregado de educação ou o aluno, os encargos com 

os custos de transporte que daí possam resultar. 
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CAPÍTULO III 
Escolas Dentro do Concelho 

VI 

(Dos Procedimentos) 

1. Para os estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico, secundário ou profissional, 

situados dentro do concelho, os processos de candidatura, deverão ser instruídos pelos 

mesmos, de acordo com os seguintes procedimentos: 

a. A Câmara Municipal de Odivelas enviará a todos os estabelecimentos de ensino, em 

formato digital, os boletins de candidatura aos Transportes Escolares para o ano 

letivo seguinte, bem como o presente regulamento, até ao último dia útil do mês de 

junho de cada ano; 

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

matrícula, pela divulgação atempada junto dos alunos, das condições de candidatura 

ao apoio em Transportes Escolares; 

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

concelho, por falta de vaga ou curso nas escolas do concelho, o estabelecimento de 

ensino é responsável por informar os encarregados de educação, que os alunos 

podem continuar a usufruir do apoio em Transporte Escolar, conforme previsto no 

presente regulamento; 

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

estabelecimento de ensino mais próximo da área de residência, é obrigatório a 

junção, ao Boletim de Candidatura, de comprovativo de residência e declaração de 

não vaga do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, da área de 

residência; 

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

encarregados de educação, confirmar as informações constantes nos boletins e 

declarações, bem como informar os candidatos sobre o resultado do processo de 

candidatura; 

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

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

ensino, dentro dos prazos definidos no presente regulamento; 

g. A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos nas 

modalidades de apoio, avaliará as candidaturas e dará conhecimento da decisão 

final, ao agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas; 

h. Os estabelecimentos de ensino, ao longo do ano letivo, e após receção da listagem 

dos alunos em que conste autorização da Câmara Municipal de Odivelas para 

atribuição do apoio em transporte escolar, procederão ao carregamento dos passes 

escolares através do Portal Viva; 
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i. Os estabelecimentos de ensino enviarão, à Câmara Municipal de Odivelas, até ao 

último dia útil de cada mês, a listagem devidamente assinada pelos alunos ou pelos 

encarregados de educação; 

j. Os estabelecimentos de ensino não estão autorizados a efetuar o carregamento do 

passe aos alunos, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Odivelas, sob 

pena de ficar à sua inteira responsabilidade o custo inerente a essas situações. 

 

VII 

(Dos Prazos de Receção dos Processos de Candidatura ) 

1. Os boletins de transporte escolar deverão dar entrada nos serviços da Câmara Municipal 

de Odivelas, obrigatoriamente , até ao último dia útil do mês de outubro, sob pena dos 

pedidos serem indeferidos. A partir desta data, só serão analisadas candidaturas cujo 

processo do aluno sofreu alteração. 

2. Os boletins de transporte escolar são, obrigatoriamente, preenchidos e instruídos com o 

comprovativo de morada da residência do aluno ficando os serviços competentes do 

estabelecimento de ensino, responsáveis pela confirmação das informações prestadas, 

bem como, pelo cumprimento dos prazos referidos. 

3. Os boletins de transporte escolar, incorretamente ou insuficientemente preenchidos, 

serão devolvidos aos serviços administrativos do agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada para suprimento das falhas, e posterior envio à Câmara Municipal de Odivelas, 

no prazo máximo de 10 dias úteis após a devolução, sob pena de serem indeferidos. 

 

CAPÍTULO IV  

Escolas Fora do Concelho 

 

VIII 

(DOS Procedimentos) 

1. Para os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino localizados fora do concelho 

de Odivelas, os processos de candidatura deverão ser instruídos pela Junta de Freguesia 

da área de residência dos alunos, de acordo com os seguintes procedimentos: 

a. A Câmara Municipal de Odivelas enviará às Juntas de Freguesia os boletins de 

candidatura aos transportes escolares em formato digital, bem como o presente 

regulamento, após decisão do órgão municipal e respetiva publicação no Boletim 

Municipal. 

b. Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia: 
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i. Divulgar atempadamente os requisitos necessários para os alunos possam 

beneficiar do apoio em Transportes Escolares para efeitos de instrução de 

processo de candidatura; 

ii. Informar os alunos e/ou os encarregados de educação sobre o resultado do 

pedido efetuado; 

iii. Informar os alunos e/ou os encarregados de educação dos prazos de 

carregamento dos títulos de transporte. 

c. Os boletins, devidamente preenchidos pelos encarregados de educação e/ou pelos 

alunos, confirmados pelo estabelecimento de ensino e pela Junta de Freguesia, 

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

no presente regulamento; 

d. A Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com os critérios estabelecidos nas 

modalidades de apoio, analisará as candidaturas e dará conhecimento dos alunos 

apoiados, por título de transporte, às respetivas Juntas de Freguesia; 

e. Cada Junta de Freguesia comunicará a cada aluno/encarregado de educação o 

deferimento/indeferimento da candidatura; 

f. Após comunicação, cada aluno/encarregado de educação terá que se deslocar à 

Junta de Freguesia da área de residência, nos dias e horários estipulados para o 

efeito para efetuar o carregamento do título de transporte; 

g. Apenas em situações pontuais e transitórias serão aceites documentos 

comprovativos de carregamento de títulos de transporte, reservando-se a Câmara 

Municipal de Odivelas o direito de avaliar cada decisão individualmente. 

 

IX 

(Dos Prazos de Receção dos Processos de Candidatura ) 

1. Os boletins de transporte escolar deverão dar entrada na Câmara Municipal de Odivelas, 

obrigatoriamente , até ao último dia útil do mês de novembro, sob pena de serem 

indeferidos. A partir desta data, só serão analisadas candidaturas cujo processo do aluno 

sofreu alteração. 

2. Os boletins de transporte escolar são obrigatoriamente preenchidos e instruídos com o 

comprovativo da residência do aluno. No caso de alunos que não têm vaga, área de 

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

obrigatória a entrega de declaração comprovativa do estabelecimento de ensino. Os 

serviços competentes da Junta de Freguesia ficam responsáveis pela confirmação das 

informações prestadas, bem como, pelo cumprimento do prazo referido. 
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3. Os formulários incorretamente preenchidos serão devolvidos à Junta de Freguesia para 

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

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

 

CAPÍTULO V 

Análise, Admissão e Reavaliação dos Processos de Ca ndidatura 

 

X 

(Dos Procedimentos da Empresa Transportadora) 

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

discriminará o tipo de passe, o valor, a quantidade, e os estabelecimentos de ensino/Juntas 

de Freguesia a quem foram fornecidas. 

 

XI 

(Da Análise e Admissão de Candidaturas) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas procederá à análise e confirmação dos processos, 

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

Juntas de Freguesia.  

2. O apoio em Transportes Escolares, definido no âmbito do presente regulamento, não 

poderá ser acumulado com outros apoios em transporte. 

 

XII 

(Da Reavaliação dos Processos de Candidatura) 

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

deverão ser levados a cabo no prazo máximo de 15 dias, a contar da data de envio da 

primeira decisão ao estabelecimento de ensino ou à Junta de Freguesia. 

2. Estes pedidos de reavaliação de processos, deverão ser acompanhados da competente 

fundamentação e/ou documentação de apoio à tomada de decisão. 
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CAPÍTULO VI 
Alunos com Necessidades Educativas Específicas 

 

XIII 
(Transporte Escolar Adaptado) 

1. Em cumprimento da alínea b) do ponto 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 

de janeiro, o apoio em transporte escolar é garantido para todos os alunos com 

dificuldades de locomoção que beneficiam de medidas ao abrigo da educação inclusiva, 

independentemente da distância da sua residência ao estabelecimento de ensino que 

frequentam, sempre que a sua condição o exija. 

2. No ato da candidatura, o aluno/encarregado de educação informará do tipo de apoio 

específico necessário (necessidade de transporte específico, com ou sem cadeira de 

rodas), sendo o mesmo validado pelos serviços administrativos.  

 

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais e Transitórias 

 

XIV 
(Confidencialidade e Proteção de Dados) 

Toda a informação resultante do processo de atribuição do apoio em Transportes Escolares 

está sujeita aos limites constitucionais e legais, designadamente ao disposto na legislação 

sobre proteção de dados pessoais, no que diz respeito ao acesso e tratamento desses dados 

e sigilo profissional. 

 

XV 
(Das Situações Omissas) 

1. A evocação do desconhecimento do presente regulamento, não será considerada 

justificação aceitável, para o incumprimento das obrigações nele constantes. 

2. Situações excecionais, e/ou omissas no presente regulamento, deverão ser apresentadas 

e devidamente justificadas pelos alunos/encarregados de educação, pelo estabelecimento 

de ensino, ou pela Junta de Freguesia, em requerimento dirigido ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, cabendo à Vereação com o Pelouro da Educação, após a 

devida análise técnica, decidir caso a caso.  
 

XVI 
(Das Falsas Declarações) 

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

reembolso à Câmara Municipal de Odivelas, do montante correspondente à comparticipação 

indevidamente recebida, por parte do aluno. 
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Alteração ao Regulamento de Hortas Urbanas de Odive las 
 
 

PRE ÂMBULO  
 
A proposta de revisão do Regulamento Municipal de Hortas Urbanas pretende abarcar as diferentes 
tipologias, estruturas e formas de hortas urbanas, com a definição das regras específicas para a sua 
implementação, concretizada através da contextualização e redefinição de conceitos e da introdução de 
pequenas alterações aos artigos do regulamento em vigor. 
 
A necessidade de revisão do regulamento em vigor, apresenta-se como um ato corrente de gestão e 
planeamento, inserido na monotorização do Projeto de Hortas Urbanas e justificado pela implementação 
e concretização das primeiras Hortas Urbanas no Concelho. 
 
O projeto caracteriza-se pelos limitados investimentos envolvidos, uma vez que as infraestruturas 
necessárias apresentam custos reduzidos, representando ainda um grande potencial de retorno na vida 
económica das famílias, sendo também um fator importante no combate à exclusão social. 
 
Um dos principais objetivos deste projeto é a criação de uma rede de espaços produtivos (Rede 
Municipal de Hortas Urbanas), alargada a todas as freguesias do concelho, devidamente integrada nas 
figuras normativas municipais de proteção e uso do solo, em particular na concretização do Plano Diretor 
Municipal (PDM), Estrutura Ecológica Municipal (EEM), Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e dos corredores ecológicos que garantem a conectividade dos ecossistemas e 
dos serviços ambientais que proporcionam. 
 
Mais do que uma simples associação de espaços hortícolas, pretende-se aproveitar a oportunidade do 
projeto para responder à necessidade de valorizar ambiental e paisagisticamente alguns espaços 
desqualificados, particularmente relevante junto a áreas ribeirinhas, em áreas complementares à 
estrutura verde municipal, em espaços desocupados e/ou devolutos, podendo constituir-se como 
espaços mistos de jardins e hortas devidamente relacionados com outros tipos de ocupação, e para os 
quais se pretende ainda que no âmbito da implementação do processo, seja promovida a participação 
direta de grupos de cidadãos nesta “construção da cidade”. 
 
 

A RTIGO 1. º  
Objeto 

O presente regulamento procede à alteração do Regulamento de Hortas Urbanas de Odivelas, publicado 
no Boletim Municipal nº21 de 13 de Novembro de 2012. 
 

A RTIGO 2. º  
Alteração 

Os artigos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 18º, 19º e 21º do Regulamento de 
Hortas Urbanas de Odivelas, passam a ter a seguinte redação: 
 
TÍTULO I  
[…] 
Artigo 2.º 
[…] 
São principais objetivos das Hortas Urbanas: 
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a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) Promover uma alimentação saudável através do cultivo de produtos biológicos; 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) Valorizar o espírito comunitário na utilização do espaço público e na manutenção do mesmo, 

promovendo a troca de experiências, produtos e ideias; 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
g) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
h) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
i) Promover o apoio a famílias carenciadas, como complemento ao orçamento familiar; 
j) Concretização e incremento da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), contribuindo para a 

materialização da rede de corredores ecológicos que lhe está associada; 
k) Disponibilizar o acesso a terrenos de cultivo aos munícipes que não disponham de terrenos próprios, 

privilegiando os agregados familiares mais desfavorecidos e numerosos. 
 
Artigo 3.º 
[…] 
No quadro do presente regulamento, entende-se por: 
a) Agricultura tradicional - Tipo de agricultura praticado em pequenas propriedades, onde se pratica o 

cultivo de vários produtos no mesmo local. Utiliza técnicas rudimentares, artesanais e ancestrais. 
Tem como objetivo de produção o autoconsumo e subsistência das famílias que a praticam. Tem um 
baixo rendimento e produtividade agrícola. Utiliza adubos naturais como o estrume. 

b) Agricultura biológica  - Tipo de agricultura que se caracteriza pela não adição de adubos artificiais e 
organismos geneticamente modificados, aliando os conhecimentos tradicionais às modernas técnicas 
agrícolas e preservando o solo para as gerações vindouras. Sistema de produção que fomenta a 
biodiversidade, os ciclos biológicos e a fertilidade do solo. 

c) Horta Urbana  – Conjunto de talhões para cultivo, situada numa zona delimitada em meio urbano, 
sujeita a técnicas de produção não mecanizadas, e destinada à produção agrícola, recreio, lazer e/ou 
aprendizagem, em meio de produção biológica ou de agricultura tradicional, sem a utilização de 
qualquer produto químico de síntese, e promovendo os ecossistemas naturais; 

d) Horta comunitária – a que é usada principalmente como local de recreio, lazer, educação ambiental, 
formação e ainda como meio generativo de autossuficiência complementar de necessidades 
alimentares da população; 

e) Horta inclusiva  – Talhão de horta em camas elevadas, destinado a pessoas com mobilidade 
reduzida; 

f) Horta pedagógica  – Horta comunitária usada como instrumento de educação ambiental, tendo como 
público-alvo os alunos das escolas; 

g) Horta solidária – Talhão de horta destinado a fornecer as lojas de apoio social, a ser cultivada por 
voluntários; 

h) Horta criativa - Horta comunitária que associa a prática da agricultura à história do local, podendo 
compreender, nomeadamente, a apicultura e a floricultura, e servindo de palco a iniciativas culturais 
de fomento das identidades locais, incluindo a arte urbana; 

i) Horta social – Talhão de horta destinado a pessoas com baixo rendimento familiar, como meio 
complementar de subsistência para o agregado familiar; 

j) Horta de recreio  - Horta comunitária usada principalmente como fonte alimentar alternativa e recreio 
dos Utilizadores; 

k) Talhão de cultivo – Área destinada à produção hortícola, atribuída pela C.M. Odivelas a um 
utilizador, agregado familiar ou instituição; 
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l) Utilizador – Pessoa que cultiva e mantém o talhão, seguindo os princípios da agricultura biológica, as 
boas práticas de convívio (colaboração com os outros Utilizadores), com os direitos e 
responsabilidades descritos no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

m) Grupo de Utilizadores – Conjunto de Utilizadores que partilham equipamentos tais como compostor, 
fonte de água (torneira, mangueiras), ferramentas, áreas de armazenagem e estacarias, entre outros;  

n) Porta-voz – Utilizador responsável pela comunicação entre o Gestor de Projeto e o grupo de 
utilizadores, assegurando a transmissão da informação necessária à correta utilização das Hortas 
Urbanas e dos recursos disponibilizados; 

o) Gestor de Projeto – A Câmara Municipal de Odivelas, através de Departamento/Serviço designado 
para o efeito, é a entidade responsável pela gestão do Projeto Hortas Urbanas, a quem cabe, 
nomeadamente, a seleção e formação dos Utilizadores, a atribuição das Hortas Urbanas, a gestão 
das atividades desenvolvidas, bem como a fiscalização do cumprimento das regras previstas no 
presente regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

p) Abrigo – Espaço onde podem ser armazenadas as ferramentas necessárias à prática agrícola, 
disponibilizado pela C. M. Odivelas, partilhado pelos utilizadores dos talhões correspondentes a cada 
horta; 

q) Compostor – Equipamento associado a um grupo de talhões, destinado à compostagem de origem 
vegetal, cuja matéria orgânica daí resultante se destina ao enriquecimento dos solos dos talhões 
correspondentes. 

 
TÍTULO II 
[…] 
Artigo 5.º 
[…] 
1. No Projeto das Hortas Urbanas existem as seguintes áreas: 

a) ………………………………………………………………………………………………………................. 
b) Áreas de grupo, que compreendem os espaços onde estão localizados os equipamentos de uso 

comum (abrigo de ferramentas, ponto de água e compostor), partilhados por um máximo de 8 
Utilizadores. Pontualmente, e mediante projeto específico, podem ser admitidas hortas com um 
número superior de utilizadores, em funções de condições específicas da área de projeto, tais 
como características particulares da topografia, área total de intervenção, bolsa de terrenos 
disponível ou por determinação do Gestor de Projeto; 

c) Áreas de passagem, destinadas à circulação e acesso aos diversos talhões na Horta Urbana, que 
os Utilizadores devem manter desimpedidas e em bom estado de conservação. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Artigo 6.º 
[…] 
1. O Utilizador pode cultivar no talhão atribuído plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e 

ornamentais, potenciando as consociações de produtos de acordo com os princípios da agricultura 
biológica; 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artigo 7.º 
Regime de Utilização do talhão de cultivo 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………............... 
 
Artigo 8.º 
[…] 
1. A atribuição de um talhão de cultivo ou a sua renovação obriga o Utilizador ao pagamento da taxa 

prevista na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas; 
2. O não pagamento das taxas devidas nos termos do número anterior, no prazo fixado para o efeito, 

implicará a não atribuição de um talhão de cultivo ou o indeferimento de pedido de renovação do 
respetivo Acordo. 

 
TÍTULO III 
[…] 
Artigo 9.º 
[…] 
A Câmara Municipal publicitará, através de edital afixado na respetiva Junta de Freguesia, nos Paços do 
Concelho do Município, e no seu site na internet, www.cm-odivelas.pt, a abertura do período de 
candidaturas à atribuição de Hortas Urbanas, contendo os seguintes elementos: 
a) Breve descrição da Horta Urbana, incluindo planta suficientemente esclarecedora da sua localização 

e talhões disponíveis; 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artigo 10.º 
[…] 
Só podem ser admitidos Utilizadores que satisfaçam os seguintes requisitos: 
a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) (Revogado.) 
 
Artigo 11.º 
[…] 
1. Na seleção dos candidatos serão considerados os seguintes critérios gerais: 

a) ………………………………………………………………………………………………………................. 
b) ………………………………………………………………………………………………………................. 
c) Outros critérios definidos no procedimento de admissão e seleção. 

2. Os talhões de maior área, quando existirem, deverão ser preferencialmente atribuídos a candidatos 
com agregados familiares mais numerosos. 

 
Artigo 12.º 
[…] 
1. A classificação final e a atribuição dos talhões de cultivo serão notificadas aos candidatos, depois de 

assegurado o direito de audiência dos interessados, através de carta registada com aviso de receção; 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Os candidatos aos quais forem atribuídos talhões de cultivo devem no prazo de 15 dias úteis, a 

contar da data da receção da notificação da lista de classificação final, subscrever o Acordo de 
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Utilização, a disponibilizar pela Câmara Municipal de Odivelas e proceder ao pagamento das taxas 
previstas no Regulamento de Taxas do Município de Odivelas; 

4. O Utilizador deverá iniciar a atividade na Horta Urbana no prazo de 20 dias úteis após o cumprimento 
do disposto no número anterior. 

 
Artigo 13.º 
[…] 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Caso se verifique alguma desistência durante o prazo de validade do procedimento de seleção, o 

talhão de cultivo poderá ser atribuído a outro(s) candidato(s) em função da respetiva ordenação na 
classificação final. 

 
TÍTULO IV 
[…] 
Artigo 14.º 
[…] 
Constituem direitos dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Dispor, a título precário, de um talhão de terreno cultivável para a prática de agricultura biológica, e 

quando devidamente previsto em projeto ou determinado pelo Gestor de Projeto, a valência de 
pomar; 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artigo 15.º 
[…] 
Constituem deveres dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Cultivar o talhão que lhe foi atribuído de acordo com as condicionantes previstas no presente 

Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 
b) Zelar pelas boas condições de salubridade e segurança do talhão atribuído; 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
g) Manter a compostagem limitada aos materiais gerados no local; 
h) Encaminhar corretamente todos os resíduos não passíveis de compostagem produzidos na parcela 

até aos contentores de RSU existentes nas imediações; 
i) Respeitar as recomendações e indicações do Gestor de Projeto; 
j) Zelar pela qualidade dos produtos cultivados, sem deixar que os mesmos ocupem áreas comuns ou 

áreas de outros talhões; 
k) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã convivência social; 
l) Privilegiar técnicas e produtos de agricultura biológica; 
m) Cumprir os horários definidos para utilização do local; 
n) Nomear um Porta-voz entre os utilizadores da Horta Urbana, para que este assegure a adequada 

comunicação com o Gestor de Projeto, de acordo com o previsto no art.º 3º; 
o) Reportar de imediato ao Porta-voz qualquer irregularidade que contrarie os princípios da agricultura 

biológica e os deveres e direitos dos restantes Utilizadores, ou ainda quando terceiros se arroguem 
de direitos sobre o espaço; 

p) Frequentar as ações de formação consideradas obrigatórias pelo Gestor de Projeto; 
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q) Efetuar o pagamento atempado das contrapartidas anuais inerentes à utilização do talhão que lhe foi 
atribuído; 

r) Respeitar o parcelamento definido pelo Gestor de Projeto; 
s) Manter as parcelas em produção. 
 
Artigo 16.º 
[…] 
Não é permitido aos Utilizadores em qualquer lugar afeto ao Projeto das Hortas Urbanas: 
a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
g) Ceder a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, o talhão que lhe foi atribuído; 
h) Recorrer a terceiros para o cultivo do talhão, com exceção dos membros do agregado familiar; 
i) ……………………………………………………………………………………………………………............... 
j) Utilizar qualquer tipo de alfaia motorizada ou outros equipamentos/instrumentos motorizados no 

cultivo da Horta Urbana; 
k) Plantar árvores ou arbustos que possam afetar áreas comuns ou áreas de parcelas vizinhas; 
l) Violar qualquer das disposições constantes do presente Regulamento ou do respetivo Acordo de 

Utilização. 
 
TÍTULO V 
[…] 
Artigo 18.º 
[…] 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. O Utilizador pode, a qualquer momento, rescindir unilateralmente o Acordo de Utilização e deixar de 

utilizar o talhão atribuído, devendo informar a Câmara Municipal com a antecedência mínima de 20 
dias úteis da data da libertação do espaço; 

3. Nas situações previstas nos números anteriores, o Utilizador fica obrigado a restituir o talhão nas 
mesmas condições em que este lhe foi entregue, encontrando-se assegurada a correta manutenção 
dos espaços comuns e dos equipamentos disponibilizados no âmbito do Projeto das Hortas urbanas; 

4. …………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Artigo 19.º 
[…] 
1. Caso o Utilizador não desocupe o talhão e respetivos equipamentos de apoio, no prazo previsto no 

número 1 do artigo anterior, a Câmara Municipal procederá à sua desocupação, não se 
responsabilizando por qualquer dano que possa causar, não assistindo ao Utilizador o direito a 
qualquer indemnização; 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Artigo 21.º 
[…] 
O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação e respetiva publicação em Diário da 
República. 
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A RTIGO 3. º  

Republicação 
É republicado, em anexo ao presente regulamento, do qual faz parte integrante, o Regulamento de 
Hortas Urbanas de Odivelas, com a redação atual. 
 

A RTIGO 4. º  
Aplicação no tempo 

O presente regulamento aplica-se aos procedimentos que se iniciem após a sua entrada em vigor. 
 

A RTIGO 5. º  
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação e respetiva publicação em Diário da 
República. 
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Anexo | Republicação do Regulamento de Hortas Urban as de Odivelas 
 
 
Preâmbulo 
 
A atividade agrícola de subsistência, materializada sob a forma de hortas, assume grande importância no 
desenvolvimento sustentável e na promoção da qualidade de vida das populações. Nos municípios 
urbanos, a horticultura torna-se ainda mais relevante para a manutenção da qualidade do solo, da 
biodiversidade e, consequentemente, para a implementação e expansão da estrutura ecológica 
municipal. 
 
Estes espaços de lazer têm um enorme potencial sociocultural, permitindo um incremento da qualidade 
de vida dos seus utilizadores e assumem grande importância na promoção de hábitos de consumo 
saudáveis. 
 
A prática da agricultura tradicional assume ainda um importante papel na valorização do património 
cultural de origem rural e na fomentação do espírito comunitário, proporcionando às populações urbanas 
a ocupação dos tempos livres de forma saudável, em contacto com o mundo rural e com o meio 
ambiente em geral. 
 
Assim, faz sentido potenciar espaços de agricultura tradicional e biológica em zonas urbanas, como 
forma de garantir a sustentabilidade ambiental, bem como permitir a produção de espécies hortícolas 
mais saudáveis, incentivar as práticas ancestrais de trabalho do solo e fomentar o uso e a partilha 
sustentável da água, através da implementação do Projeto Hortas Urbanas. 
 
A concretização deste projeto não envolve grandes investimentos, uma vez que as infraestruturas 
necessárias apresentam custos reduzidos, representando ainda um grande potencial de retorno na vida 
económica das famílias, sendo também um fator importante no combate à exclusão social. 
 
Um dos principais objetivos deste projeto é a criação de uma rede de espaços produtivos (Rede 
Municipal de Hortas Urbanas), alargada a todas as freguesias do concelho, devidamente integrada nas 
figuras normativas municipais de proteção e uso do solo, em particular na concretização do Plano Diretor 
Municipal (PDM), Estrutura Ecológica Municipal (EEM), Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e dos corredores ecológicos que garantem a conectividade dos ecossistemas e 
dos serviços ambientais que proporcionam. 
 
Mais do que uma simples associação de espaços hortícolas, pretende-se aproveitar a oportunidade do 
projeto para responder à necessidade de valorizar ambiental e paisagisticamente alguns espaços 
desqualificados, particularmente relevante junto a áreas ribeirinhas, em áreas complementares à 
estrutura verde municipal, em espaços desocupados e/ou devolutos, podendo constituir-se como 
espaços mistos de jardins e hortas devidamente relacionados com outros tipos de ocupação, e para os 
quais se pretende ainda que no âmbito da implementação do processo, seja promovida a participação 
direta de grupos de cidadãos nesta “construção da cidade”. 
 
O Projeto Hortas Urbanas contempla ainda uma forte componente educativa, com a informação / 
formação sobre as técnicas de produção, época de produção das culturas, trabalho comunitário, 
compostagem, entre outros. 
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TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 1.º 
Objeto 
O presente regulamento estabelece as regras de participação no Projeto Hortas Urbanas de Odivelas 
designado, de agora em diante, apenas por Hortas Urbanas. 
 
Artigo 2.º 
Objetivos do Projeto das Hortas Urbanas 
São principais objetivos das Hortas Urbanas: 
a) Fomentar a prática da horticultura biológica como atividade pedagógica, criativa ou de recreio, de 

natureza comunitária, mediante a disponibilização aos munícipes de uma parcela de terreno 
destinada ao cultivo de plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e ornamentais; 

b) Promover uma alimentação saudável através do cultivo de produtos biológicos; 
c) Sensibilizar e educar a população para o respeito e defesa pelo ambiente; 
d) Valorizar o espírito comunitário na utilização do espaço público e na manutenção do mesmo, 

promovendo a troca de experiências, produtos e ideias; 
e) Responder às necessidades crescentes de contacto da população urbana com o espaço rural; 
f) Incentivar a requalificação ambiental de terrenos camarários abandonados, subaproveitados ou com 

uso inadequado; 
g) Fomentar a utilização da compostagem e a sensibilização relativamente às questões relativas ao 

tratamento de resíduos; 
h) Promover valores e/ou atividades que se insiram no espírito refletido nas alíneas anteriores; 
i) Promover o apoio a famílias carenciadas, como complemento ao orçamento familiar; 
j) Concretização e incremento da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), contribuindo para a 

materialização da rede de corredores ecológicos que lhe está associada; 
k) Disponibilizar o acesso a terrenos de cultivo aos munícipes que não disponham de terrenos próprios, 

privilegiando os agregados familiares mais desfavorecidos e numerosos. 
 
Artigo 3.º 
Definições 
No quadro do presente regulamento, entende-se por: 
a) Agricultura tradicional - Tipo de agricultura praticado em pequenas propriedades, onde se pratica o 

cultivo de vários produtos no mesmo local. Utiliza técnicas rudimentares, artesanais e ancestrais. Tem 
como objetivo de produção o autoconsumo e subsistência das famílias que a praticam. Tem um baixo 
rendimento e produtividade agrícola. Utiliza adubos naturais como o estrume. 

b) Agricultura biológica  - Tipo de agricultura que se caracteriza pela não adição de adubos artificiais e 
organismos geneticamente modificados, aliando os conhecimentos tradicionais às modernas técnicas 
agrícolas e preservando o solo para as gerações vindouras. Sistema de produção que fomenta a 
biodiversidade, os ciclos biológicos e a fertilidade do solo. 

c) Horta Urbana  – Conjunto de talhões para cultivo, situada numa zona delimitada em meio urbano, 
sujeita a técnicas de produção não mecanizadas, e destinada à produção agrícola, recreio, lazer e/ou 
aprendizagem, em meio de produção biológica ou de agricultura tradicional, sem a utilização de 
qualquer produto químico de síntese, e promovendo os ecossistemas naturais; 

d) Horta comunitária – a que é usada principalmente como local de recreio, lazer, educação ambiental, 
formação e ainda como meio generativo de autossuficiência complementar de necessidades 
alimentares da população; 

e) Horta inclusiva  – Talhão de horta em camas elevadas, destinado a pessoas com mobilidade 
reduzida; 
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f) Horta pedagógica  – Horta comunitária usada como instrumento de educação ambiental, tendo como 
público-alvo os alunos das escolas; 

g) Horta solidária – Talhão de horta destinado a fornecer as lojas de apoio social, a ser cultivada por 
voluntários; 

h) Horta criativa - Horta comunitária que associa a prática da agricultura à história do local, podendo 
compreender, nomeadamente, a apicultura e a floricultura, e servindo de palco a iniciativas culturais 
de fomento das identidades locais, incluindo a arte urbana; 

i) Horta social – Talhão de horta destinado a pessoas com baixo rendimento familiar, como meio 
complementar de subsistência para o agregado familiar; 

j) Horta de recreio  - Horta comunitária usada principalmente como fonte alimentar alternativa e recreio 
dos Utilizadores; 

k) Talhão de cultivo – Área destinada à produção hortícola, atribuída pela C.M. Odivelas a um 
utilizador, agregado familiar ou instituição; 

l) Utilizador – Pessoa que cultiva e mantém o talhão, seguindo os princípios da agricultura biológica, as 
boas práticas de convívio (colaboração com os outros Utilizadores), com os direitos e 
responsabilidades descritos no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

m) Grupo de Utilizadores – Conjunto de Utilizadores que partilham equipamentos tais como compostor, 
fonte de água (torneira, mangueiras), ferramentas, áreas de armazenagem e estacarias, entre outros;  

n) Porta-voz – Utilizador responsável pela comunicação entre o Gestor de Projeto e o grupo de 
utilizadores, assegurando a transmissão da informação necessária à correta utilização das Hortas 
Urbanas e dos recursos disponibilizados; 

o) Gestor de Projeto – A Câmara Municipal de Odivelas, através de Departamento/Serviço designado 
para o efeito, é a entidade responsável pela gestão do Projeto Hortas Urbanas, a quem cabe, 
nomeadamente, a seleção e formação dos Utilizadores, a atribuição das Hortas Urbanas, a gestão 
das atividades desenvolvidas, bem como a fiscalização do cumprimento das regras previstas no 
presente regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

p) Abrigo – Espaço onde podem ser armazenadas as ferramentas necessárias à prática agrícola, 
disponibilizado pela C. M. Odivelas, partilhado pelos utilizadores dos talhões correspondentes a cada 
horta; 

q) Compostor – Equipamento associado a um grupo de talhões, destinado à compostagem de origem 
vegetal, cuja matéria orgânica daí resultante se destina ao enriquecimento dos solos dos talhões 
correspondentes. 

 
 
TÍTULO II 
DAS HORTAS URBANAS  
 
Artigo 4.º 
Localização e caracterização das Hortas Urbanas 
1. As Hortas Urbanas serão implantadas em terrenos municipais ou cedidos ao Município pelos 

respetivos proprietários; 
2. No âmbito do Projeto Hortas Urbanas a disponibilização de talhões bem como a descrição das suas 

características e condições específicas de utilização serão divulgados nos termos do disposto no 
artigo 9.º. 

 
Artigo 5.º 
Organização e utilização das Hortas Urbanas 
1. No Projeto das Hortas Urbanas existem as seguintes áreas: 
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a) Talhões, que compreendem áreas de cultivo viáveis a utilizar por elementos do mesmo agregado 
familiar, exercendo os direitos e cumprindo os deveres estabelecidos no presente Regulamento e 
no Acordo de Utilização; 

b) Áreas de grupo, que compreendem os espaços onde estão localizados os equipamentos de uso 
comum (abrigo de ferramentas, ponto de água e compostor), partilhados por um máximo de 8 
Utilizadores. Pontualmente, e mediante projeto específico, podem ser admitidas hortas com um 
número superior de utilizadores, em funções de condições específicas da área de projeto, tais 
como características particulares da topografia, área total de intervenção, bolsa de terrenos 
disponível ou por determinação do Gestor de Projeto; 

c) Áreas de passagem, destinadas à circulação e acesso aos diversos talhões na Horta Urbana, que 
os Utilizadores devem manter desimpedidas e em bom estado de conservação. 

2. A delimitação das áreas estará a cargo do Gestor de Projeto; 
3. O uso das Hortas Urbanas está condicionado ao horário de utilização definido pelo Gestor de Projeto. 
 
Artigo 6.º 
Produtos cultivados 
1. O Utilizador pode cultivar no talhão atribuído plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e 

ornamentais, potenciando as consociações de produtos de acordo com os princípios da agricultura 
biológica; 

2. Os produtos e sementes destinam-se a autoconsumo, troca em eventos de promoção de horticultura 
ou com outros Utilizadores; 

3. A utilização de estacarias deve ser efetuada de forma a evitar sombreamento sobre os talhões 
adjacentes; 

4. É estritamente proibido e causa de rescisão do Acordo de Utilização o cultivo de espécies vegetais 
legalmente proibidas. 

 
Artigo 7.º 
Regime de Utilização do talhão de cultivo 
1. A participação no Projeto Hortas Urbanas implica a aceitação das normas do presente Regulamento 

e a assinatura do Acordo de Utilização, bem como a renúncia a qualquer tipo de indemnização por 
quaisquer benfeitorias eventualmente introduzidas no talhão disponibilizado; 

2. O Acordo de Utilização celebrado ao abrigo do presente Regulamento, será válido por um ano, a 
contar da data da sua assinatura, sendo passível de renovação por iguais períodos, a requerimento 
do Utilizador; 

3. O Utilizador deve apresentar o pedido de renovação do prazo do Acordo de Utilização 30 dias antes 
do término do prazo em curso; 

4. As Hortas Urbanas poderão ser objeto de «apadrinhamento», isto é, de patrocínio material por parte 
de entidades singulares ou coletivas. 

 
Artigo 8.º 
Prestações devidas pela utilização da Horta Urbana 
1. A atribuição de um talhão de cultivo ou a sua renovação obriga o Utilizador ao pagamento da taxa 

prevista na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas; 
2. O não pagamento das taxas devidas nos termos do número anterior, no prazo fixado para o efeito, 

implicará a não atribuição de um talhão de cultivo ou o indeferimento de pedido de renovação do 
respetivo Acordo. 
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TÍTULO III 
PROCEDIMENTO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DE UTILIZADORES 
 
Artigo 9.º 
Abertura do período de candidaturas 
A Câmara Municipal publicitará, através de edital afixado na respetiva Junta de Freguesia, nos Paços do 
Concelho do Município, e no seu site na internet, www.cm-odivelas.pt, a abertura do período de 
candidaturas à atribuição de Hortas Urbanas, contendo os seguintes elementos: 
a) Breve descrição da Horta Urbana, incluindo planta suficientemente esclarecedora da sua localização 

e talhões disponíveis; 
b) Composição do Júri; 
c) Local de apresentação da candidatura; 
d) Entidade a quem dirigir a candidatura, o prazo de entrega, formas de apresentação, documentos a 

juntar e demais indicações necessárias à formalização de candidatura; 
e) Critérios de seleção dos candidatos. 
 
Artigo 10.º 
Requisitos de admissão 
Só podem ser admitidos Utilizadores que satisfaçam os seguintes requisitos: 
a) Apresentarem candidatura e todos os elementos exigidos até ao termo do prazo previsto; 
b) Residirem na área territorial do Município de Odivelas; 
 
Artigo 11.º 
Critérios de seleção 
1. Na seleção dos candidatos serão considerados os seguintes critérios gerais: 

a) Proximidade da área de residência relativamente à Horta Urbana; 
b) Ordem de Inscrição; 
c) Outros critérios definidos no procedimento de admissão e seleção. 

2. Os talhões de maior área, quando existirem, deverão ser preferencialmente atribuídos a candidatos 
com agregados familiares mais numerosos. 

 
Artigo 12.º 
Acordo de Utilização 
1. A classificação final e a atribuição dos talhões de cultivo serão notificadas aos candidatos, depois de 

assegurado o direito de audiência dos interessados, através de carta registada com aviso de receção; 
2. Caso o número de candidatos seja superior a 20, a notificação prevista no número anterior será 

efetuada através da afixação da lista de classificação final nos locais do estilo; 
3. Os candidatos aos quais forem atribuídos talhões de cultivo devem no prazo de 15 dias úteis, a 

contar da data da receção da notificação da lista de classificação final, subscrever o Acordo de 
Utilização, a disponibilizar pela Câmara Municipal de Odivelas e proceder ao pagamento das taxas 
previstas no Regulamento de Taxas do Município de Odivelas; 

4. O Utilizador deverá iniciar a atividade na Horta Urbana no prazo de 20 dias úteis após o cumprimento 
do disposto no número anterior. 

 
Artigo 13.º 
Validade do procedimento de seleção 
1. O prazo de validade do procedimento de seleção é fixado pelo Gestor de Projeto e é contado a partir 

da data da notificação ou publicitação prevista nos n.os 1 e 2 do artigo anterior; 
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2. Caso se verifique alguma desistência durante o prazo de validade do procedimento de seleção, o 
talhão de cultivo poderá ser atribuído a outro(s) candidato(s) em função da respetiva ordenação na 
classificação final. 

 
 
TÍTULO IV 
DEVERES E DIREITOS 
 
Artigo 14.º 
Direitos dos Utilizadores 
Constituem direitos dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Dispor, a título precário, de um talhão de terreno cultivável para a prática de agricultura biológica, e 

quando devidamente previsto em projeto ou determinado pelo Gestor de Projeto, a valência de 
pomar; 

b) Usar recursos, espaços e materiais comuns, para a prática da atividade agrícola (compostor, 
sistemas de água, estacas, áreas de armazenamento, áreas de estar e lazer, entre outras); 

c) Ter acesso a informação e acompanhamento disponibilizado pelo Gestor de Projeto. 
 
Artigo 15.º 
Deveres dos Utilizadores 
Constituem deveres dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Cultivar o talhão que lhe foi atribuído de acordo com as condicionantes previstas no presente 

Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 
b) Zelar pelas boas condições de salubridade e segurança do talhão atribuído; 
c) Manter em boas condições quaisquer equipamentos de uso comum, tais como os compostores, 

sistemas de rega, abrigos de ferramentas, entre outros; 
d) Não utilizar sistemas de rega automática; 
e) Utilizar racionalmente a água de rega; 
f) Praticar corretamente as técnicas de compostagem; 
g) Manter a compostagem limitada aos materiais gerados no local; 
h) Encaminhar corretamente todos os resíduos não passíveis de compostagem produzidos na parcela 

até aos contentores de RSU existentes nas imediações; 
i) Respeitar as recomendações e indicações do Gestor de Projeto; 
j) Zelar pela qualidade dos produtos cultivados, sem deixar que os mesmos ocupem áreas comuns ou 

áreas de outros talhões; 
k) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã convivência social; 
l) Privilegiar técnicas e produtos de agricultura biológica; 
m) Cumprir os horários definidos para utilização do local; 
n) Nomear um Porta-voz entre os utilizadores da Horta Urbana, para que este assegure a adequada 

comunicação com o Gestor de Projeto, de acordo com o previsto no art.º 3º; 
o) Reportar de imediato ao Porta-voz qualquer irregularidade que contrarie os princípios da agricultura 

biológica e os deveres e direitos dos restantes Utilizadores, ou ainda quando terceiros se arroguem 
de direitos sobre o espaço; 

p) Frequentar as ações de formação consideradas obrigatórias pelo Gestor de Projeto; 
q) Efetuar o pagamento atempado das contrapartidas anuais inerentes à utilização do talhão que lhe foi 

atribuído; 
r) Respeitar o parcelamento definido pelo Gestor de Projeto; 
s) Manter as parcelas em produção. 
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Artigo 16.º 
Proibições 
Não é permitido aos Utilizadores em qualquer lugar afeto ao Projeto das Hortas Urbanas: 
a) Praticar atos contrários à ordem pública; 
b) Circular com qualquer veículo motorizado, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Odivelas; 
c) A entrada e permanência de animais, com exceção de cães guia; 
d) Fumar, foguear ou realizar qualquer tipo de queimada; 
e) Edificar qualquer estrutura, exceto estacarias e estruturas com lógica técnica, com uso preferencial 

de materiais como canas ou, caso não seja possível, madeiras sem tintas ou vernizes, carecendo 
sempre a instalação destas estruturas de prévia aprovação do Gestor de Projeto; 

f) Jogar à bola, utilizar bicicletas e skates ou praticar outras atividades que possam danificar o espaço; 
g) Ceder a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, o talhão que lhe foi atribuído; 
h) Recorrer a terceiros para o cultivo do talhão, com exceção dos membros do agregado familiar; 
i) Introduzir, manter ou guardar quaisquer objetos de utilização não agrícola; 
j) Utilizar qualquer tipo de alfaia motorizada ou outros equipamentos/instrumentos motorizados no 

cultivo da Horta Urbana; 
k) Plantar árvores ou arbustos que possam afetar áreas comuns ou áreas de parcelas vizinhas; 
l) Violar qualquer das disposições constantes do presente Regulamento ou do respetivo Acordo de 

Utilização. 
 
 
TÍTULO V 
FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES  
 
Artigo 17.º 
Fiscalização 
1. A fiscalização da utilização das Hortas Urbanas compete à Câmara Municipal de Odivelas; 
2. Em caso de incumprimento do disposto no presente Regulamento e do respetivo Acordo de 

Utilização, a Câmara Municipal poderá rescindir o Acordo de Utilização, nos termos do artigo 
seguinte, sem que o incumpridor tenha direito a qualquer indemnização. 

 
Artigo 18.º 
Rescisão do Acordo de Utilização 
1. Em caso de incumprimento, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo anterior, a Câmara Municipal 

notifica o Utilizador para deixar a Horta Urbana, no prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
notificação; 

2. O Utilizador pode, a qualquer momento, rescindir unilateralmente o Acordo de Utilização e deixar de 
utilizar o talhão atribuído, devendo informar a Câmara Municipal com a antecedência mínima de 20 
dias úteis da data da libertação do espaço; 

3. Nas situações previstas nos números anteriores, o Utilizador fica obrigado a restituir o talhão nas 
mesmas condições em que este lhe foi entregue, encontrando-se assegurada a correta manutenção 
dos espaços comuns e dos equipamentos disponibilizados no âmbito do Projeto das Hortas urbanas; 

4. Em caso de incumprimento do disposto no número anterior o Utilizador é responsável pelo 
pagamento ao Município de Odivelas de uma indemnização, no valor de eventuais danos 
provocados, com vista à devida reposição do estado das infraestruturas e equipamentos. 

 
Artigo 19.º 
Desocupação coerciva 
1. Caso o Utilizador não desocupe o talhão e respetivos equipamentos de apoio, no prazo previsto no 

número 1 do artigo anterior, a Câmara Municipal procederá à sua desocupação, não se 
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responsabilizando por qualquer dano que possa causar, não assistindo ao Utilizador o direito a 
qualquer indemnização; 

2. A Câmara Municipal poderá imputar ao Utilizador o valor das despesas efetuadas com a 
desocupação coerciva; 

3. O não pagamento do valor referido no número anterior, no prazo definido, implicará a sua cobrança 
judicialmente em processo de execução fiscal. 

 
Artigo 20.º 
Dúvidas e omissões 
1. A atribuição da qualidade de Utilizador e a utilização da Horta Urbana implicam a aceitação e o 

cumprimento das regras definidas no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 
2. As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento ou no Acordo de utilização, bem como 

as omissões que nele venham a ser identificadas, serão apreciadas e resolvidas pela Câmara 
Municipal; 

3. Compete à Câmara Municipal de Odivelas a monitorização e avaliação do Projeto Hortas Urbanas de 
Odivelas face aos objetivos propostos no artigo 2º do presente Regulamento. 

 
Artigo 21.º 
Entrada em Vigor 
O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação e respetiva publicação em Diário da 
República. 


