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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 22 de julho de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA EM ODIVELAS: 
UM RECURSO FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE 

COVID-19 
 

A pandemia por COVID-19 tem sistematicamente 
apresentado na área metropolitana de Lisboa, ao 
longo das últimas semanas, um número de casos 
que exige apertadas medidas de prevenção e 
motivaram a determinação do estado de 
calamidade. 
 
No concelho de Odivelas, tal situação é igualmente 
preocupante e ainda mais por ser o segundo 
concelho de Portugal com maior densidade 
populacional. 
 
Na reunião do dia 11 de Julho, fez-se um ponto da 
situação da COVID-19 no concelho e foram 
identificadas diversas situações que urge resolver. 
O Delegado de Saúde, o responsável pelo ACES e o 
responsável pela DGS, referiram algumas, entre as 
quais se destacam: 
 
 a carência de recursos humanos (profissionais de 
saúde) alocados à gestão da COVID-19, porque 
existe apenas uma Unidade de Saúde Pública 
(USP) e um Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) para dois concelhos;  
 
 as dificuldades diárias que os profissionais de 
saúde enfrentam no terreno durante as 
necessárias deslocações e visitas aos casos de 
COVID-19 no concelho, em particular porque há 
uma substantiva dispersão dos casos, há muitos 
prédios sem elevador e as exigências físicas, 
particularmente em dias de temperaturas 

elevadas, são acrescidas para quem veste fatos de 
proteção (EPI) completos; 
 
 a incapacidade em alocar mais recursos do ACES, 
porque mais de 10% já estão com funções na área 
da Saúde Pública;  
 
 a realização dos inquéritos epidemiológicos dos 
casos confirmados nas primeiras 24 horas, apesar 
dos resultados na identificação das cadeias de 
contágio e na intervenção na quebra dessa 
propagação do SARS-CoV-2, serem reduzidas. 
 
Ficou implícito que o número de profissionais de 
saúde na área da Saúde Pública é insuficiente e, 
apesar da pandemia não estar numa curva 
crescente, a equipa da Saúde Pública trabalha a 
tempo completo 5 dias por semana. Aos fins-de-
semana é necessário dar descanso a esses 
profissionais, pelo que as equipas são mais 
reduzidas no terreno.  
 
Destacou-se que, apesar dos esforços de todos os 
profissionais de saúde alocados à Saúde Pública 
pelo ACES, as exigências de resposta em tempo à 
pandemia condicionam a presença de fadiga e 
podem dar origem à exaustão e a uma situação de 
incapacidade do ACES, em particular nos dias de 
temperaturas mais elevadas.  
 
Pelo exposto, constata-se que a Saúde Pública em 
Odivelas não tem a necessária capacidade de 
intervenção em Emergências de Saúde Pública, 
como é o caso desta pandemia. Apenas existe uma 
Unidade de Saúde Pública (USP) com pouco mais 
de uma dezena de profissionais de saúde, 
partilhada por dois concelhos, Loures e Odivelas, 
onde residem mais de 400.000 pessoas.  
 
Ter os inquéritos epidemiológicos nas primeiras 24 
horas é importante e está a ser conseguido com 
muito esforço da saúde Pública e dos profissionais 
de saúde do ACES de Loures/Odivelas. A 
continuidade deste procedimento em tempo útil, 
determina que esse número seja reforçado 
rapidamente, ou corre-se o risco da exaustão e do 
descontrolo da pandemia. 
 
Assim, a necessidade de profissionais de saúde e 
de uma USP, em exclusividade no concelho de 
Odivelas, são as únicas formas de garantir que se 
conseguirá num futuro próximo, em particular se 
existir uma segunda vaga pandémica, manter a 
realização dos inquéritos epidemiológicos, 
encontrar os links de contágio dos casos 
confirmados de COVID-19 e quebrar as cadeias de 
transmissão do vírus.  
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na plena 
assunção das suas responsabilidades perante a 
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população do Concelho, e no estrito interesse de 
contribuir para que seja evitada uma escalada da 
COVID-19, agora e no futuro, na sua Sessão do dia 
22 de julho de 2020, delibere:  
 
1) Solicitar ao Governo que avance com o processo 
de criação de uma Unidade de Saúde Pública no 
Concelho de Odivelas; 
 
2) Solicitar ao Governo a divisão do atual ACES, 
criando o ACES Odivelas; 
 
3) Incitar a Direção Geral da Saúde e o Ministério da 
Saúde para serem destacados recursos, em 
particular médicos, enfermeiros e técnicos da área 
da Saúde Pública, com o objetivo de ajudar a 
controlar a pandemia por COVID-19 em Odivelas. 
 
(Apresentada pela bancada da CDU - aprovada, por 

unanimidade) 
 
Odivelas, 30 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PONTO A RETIRAR 
 

 
 

RETIRAR O PONTO 1 DA PRESENTE REUNIÃO 
 

Retirada do ponto 1, intitulado “Proposta de 
aprovação da Ata da 12.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas realizada em 12-06-
2019”, da Ordem do Dia da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA 2020 
(EXTRAORDINÁRIA) 

13.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2020 
 

3.ª Alteração Orçamental Modificativa (extraordinária) 
de 2020, 13.ª Alteração Orçamental ao Orçamento 
2020 e Grandes Opções do Plano 2020-2023. A 3.ª 
Alteração Modificativa de 2020 (extraordinária) é 
efetuada com os seguintes objetivos: inscrição de 

novas rúbricas e de novos projetos no lado da 
Despesa; ajustamentos nas dotações dos projetos 
e ações atualmente existentes e inscrição de anos 
seguintes de projetos e ações atualmente 
existentes, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/5617, de 2020.07.17, de 
acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 33 do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e por 
força da alínea a) do n.º 2 do art.º 3.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA 2019 
 

Documentos de prestação de contas consolidada 
do ano de 2019, nos termos e para os fins previstos 
no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais (POCAL), assim como o resultado líquido do 
exercício no valor de 10.868.137,84 € (dez milhões, 
oitocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e 
sete euros e oitenta e quatro cêntimos), nos 
termos do ponto 2.7.3 do POCAL, e que o mesmo 
seja levado a reforço da Reserva Legal, em 
550.967,97 € (quinhentos e cinquenta mil, 
novecentos e sessenta e sete euros e noventa e 
sete cêntimos) e o restante, no montante de 
10.317.169,87 € (dez milhões, trezentos e dezassete 
mil, cento e sessenta e nove euros e oitenta e sete 
cêntimos), seja levado para incorporação na conta 
59 “Resultados Transitados”, de acordo com a 
informação n.º Interno /2020/5517, de 2020.07.15. 
De acordo com o disposto na alínea I) do n.º 2 do 
art.º 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33 
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
força da alínea a) do n.º 2 do art.º 6.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, nos termos do art.º 76.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e nos termos 
do disposto no art.º 7.º C, da Lei 6/2020, de 10 de 
abril, republicada pela Lei 12/2020, de 7 de maio. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE VÍNCULOS PRECÁRIOS 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
 

Reconhecimento de que as funções exercidas, por 
doze trabalhadores, correspondem a necessidades 
permanentes, e que o vínculo jurídico é 
inadequado, no âmbito das transferências de 
competências das escolas secundárias para as 
autarquias (pessoal não docente), e proposta de 
abertura dos procedimentos concursais de 
regularização, um para ocupação de onze postos 
de trabalho, na categoria de assistente operacional 
e um para ocupação de um posto de trabalho na 
categoria de assistente técnico, ambos com vista à 
constituição de vínculo jurídico de emprego 
público por tempo indeterminado, para 
regularização no âmbito do programa de 
regularização extraordinária dos vínculos 
precários, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5289, de 2020.07.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DA RUA TOMÁS DE 
ANUNCIAÇÃO E LIGAÇÃO DESTA À 

RUA COMBATENTES DO ULTRAMAR E ZONA DE 
ESTACIONAMENTO ADJACENTE À RUA 

TONY DE MATOS, EM ODIVELAS” 
 

Ratificação das Peças do Procedimento referentes 
à empreitada de “Ligação da Rua Tomás de 
Anunciação e Ligação desta à Rua Combatentes 
do Ultramar e Zona de Estacionamento Adjacente 
à Rua Tony de Matos, em Odivelas”, retificadas, e 
ratificação da prorrogação do Prazo de entrega 
das propostas, nos termos da informação do 
Departamento de Obras Municipais e Habitação, 
de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 35 da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/5498, de 2020.07.14. 
 
Nota: anterior deliberação relativa a este assunto aprovada na 11.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
15 de junho de 2020, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 13 de 2020, página 8) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

ESPAÇOS VERDES 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES 

NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Aquisição de Serviços de Manutenção de Diversos 
Espaços Verdes no Concelho de Odivelas, no valor 
de 1.592.987,30 € (um milhão quinhentos e 
noventa e dois mil novecentos e oitenta e sete 
euros e trinta cêntimos), sem IVA incluído, 
respetiva abertura de concurso público 
Internacional, bem como as peças do 
procedimento e a constituição do Júri do 
procedimento, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/3777, de 2020.06.26. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E 
VIGILÂNCIA HUMANA 

PROCESSO N.º 16/DMGAG/2020 
 

Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Água e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), em 13 de julho de 2020, na sua 
66.ª Reunião Ordinária, foi remetido à Câmara 
Municipal de Odivelas, a Proposta 190/2020, 
referente à declaração de caducidade da 
adjudicação do processo de Aquisição de Serviços 
de Portaria e Vigilância Humana, por Lotes (2), em 
instalações das entidades adjudicantes, em 
Agrupamento de Entidades - PABS/403/2019 e 
Processo 51853/DCA/2019, e de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/5466, de 2020.07.13, 
dos serviços da Câmara Municipal de Odivelas, é 
proposto: 
 
A declaração de caducidade da adjudicação à 
entidade COSMOS - Segurança Privada, Lda. 
relativa ao Concurso Público em Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes, para a Aquisição de 
Serviços de Portaria e Vigilância Humana, por lotes, 
em instalações das entidades adjudicantes - 
Processo 51853/DCA/2019; 
 
Aprovar a adjudicação à entidade VMSEGURANÇA 
PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA., ordenada 
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em lugar subsequente, pelo valor global, de 
3.585.915,63 € (três milhões, quinhentos e oitenta e 
cinco mil, novecentos e quinze euros e sessenta e 
três cêntimos), sendo que perfazem o preço 
contratual global de encargos para os SIMAR de 
726.252,42 € (setecentos e vinte e seis mil, 
duzentos e cinquenta e dois euros e quarenta e 
dois cêntimos); 
 
Aprovar a minuta de contrato com a 
VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, 
LDA.; 
 
Aprovar as Notas de Encomenda: 
 
 Nr. 20/00312 - Serviço de vigilância, no montante 
de 224.566,02 € (duzentos e vinte e quatro mil, 
quinhentos e sessenta e seis euros e dois 
cêntimos); 
 
 Nr. 20/00313 - Serviço de segurança a instalações, 
no montante de 668.724,46 € (seiscentos e 
sessenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro 
euros e quarenta e seis cêntimos); 
 
Nota: antecedentes deste concurso público aprovados na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 5 de 
fevereiro de 2020, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4/2020, de 18 de fevereiro), na 8.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas de 29 de abril de 2020, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10/2020, de 12 de maio) 
e na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 24 
de junho de 2020 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 14/2020, de 7 de julho) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

DESCRIÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, 
DIGITALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO 

ONLINE DA DOCUMENTAÇÃO DO 
MOSTEIRO DE SÃO DINIS DE ODIVELAS 

 
Minuta de Protocolo de Colaboração, entre o 
Estado Português, através da Direção-Geral do 
Livro, Arquivos e Bibliotecas e o Município de 
Odivelas, para a descrição, conservação e restauro, 
digitalização e disponibilização online da 
documentação do Mosteiro de São Dinis de 
Odivelas, detida pelo Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5099, de 2020.07.03 e nos termos da 
minuta de protocolo de colaboração constante em 
anexo à informação. 
 

 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO DOS ARQUIVOS E DAS 
BILBLIOTECAS E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS PARA A 

DESCRIÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, 
DIGITALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DA 

DOCUMENTAÇÃO DO MOSTEIRO DE SÃO DINIS DE 
ODIVELAS 

 
Entre o Estado Português, através da Direção-
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB), serviço central da administração direta 
do Estado, dotado de autonomia administrativa e 
estatuto orgânico constante do Decreto-Lei n.º 
103/2012, de 16 de maio, sediada na Alameda da 
Universidade, 1649-010 Lisboa, com o N.I.P.C. n.º 
600 084 892, representado neste ato pelo seu 
Diretor-Geral, Dr. Silvestre de Almeida Lacerda, 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE, 
 
E 
 
O Município de Odivelas (MO), com sede em 
Paços do Concelho - Quinta da Memória, na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
Concelho de Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, de direito público do Estado Português, com 
autonomia administrativa e financeira, representado 
neste ato pelo seu Presidente da Câmara, Dr. Hugo 
Manuel dos Santos Martins, adiante designado por 
SEGUNDO OUTORGANTE, 
 
Considerando: 
 
1. Ao primeiro outorgante estão atribuídas 

responsabilidades na salvaguarda e 
valorização do património arquivístico 
nacional;  

 
2. É da incumbência do primeiro outorgante 

colaborar com outras instituições, tendo em 
vista conjugar esforços no tocante à 
salvaguarda, valorização e conhecimento 
público do património arquivístico nacional;  

 
3. O primeiro outorgante é responsável pelo 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, doravante 
designado de ANTT, entidade detentora de 
importante acervo documental;  

 
4. O segundo outorgante rege-se por interesses 

comuns, orientando-se por uma unidade de 
ação e aproximação às instituições públicas, 
promovendo melhorias quantitativas e 
qualitativas no serviço prestado à cultura e 
património nacionais; 

 
5. O segundo outorgante pretende que o Centro 

Interpretativo do Mosteiro de Odivelas se 
constitua como um polo de investigação, 
debate e pesquisa sobre o Mosteiro de Odivelas 
e o Instituto de Odivelas, promovendo-se, assim, 
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o interesse de um público geral e especializado 
através da documentação ou da bibliografia que 
se possa disponibilizar, mas também de outro 
tipo de eventos que promovam o estudo e 
divulgação do património histórico-artístico 
afeto ao Mosteiro de São Dinis de Odivelas. 

 
Neste sentido, e por assentimento em prosseguir 
objetivos e interesses comuns de ambos os 
outorgantes, as partes concordam em celebrar o 
presente Protocolo, o qual se rege pelas cláusulas 
seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Protocolo tem por objeto a descrição, 
conservação, restauro, digitalização e disponibilização 
online da documentação do Mosteiro de São Dinis 
de Odivelas detida pelo ANTT. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. A DGLAB, através do ANTT, compromete-se a: 
 
a) Fornecer a documentação devidamente cotada 

e a prestar todo o apoio técnico, no âmbito da 
descrição do Mosteiro de São Dinis de Odivelas; 

 
b) Assegurar que o apoio técnico necessário para 

que os documentos que necessitem de 
intervenção de conservação e restauro 
previamente à digitalização, possa ser feito em 
condições de segurança, contribuindo desta 
forma para a conservação e salvaguarda do 
espólio tido como objeto de estudo; 

 
c) Fazer referência ao MO quando vise o conteúdo 

realizado no decurso do projeto de investigação, 
em todos os meios de divulgação impressos ou 
digitais.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. O MO compromete-se a: 
 
a) Assumir os encargos necessários à descrição, 
conservação e restauro e digitalização dos 
documentos do Fundo do MOSTEIRO DE SÃO DINIS 
DE ODIVELAS através de uma aquisição de serviços, 
cujo projeto se anexa; 
 
b) Realizar os trabalhos de digitalização, de acordo 
com as recomendações das Normas ISO - 
International Organisation for Standardization e 
NISO – National Information Standards Organization, 
e os trabalhos de descrição de acordo com as 

normas de descrição, bem como as Orientações 
para a Descrição Arquivística, em vigor na DGLAB; 
 
c) Fazer menção dos direitos patrimoniais da 
DGLAB em todos os meios de divulgação das 
imagens. 

 
Cláusula Quarta 

(Propriedade das Imagens Produzidas) 
 

As imagens digitais/matrizes produzidas são 
propriedade do ANTT. 

 
Cláusula Quinta 

(Tratamento das Imagens) 
 

1. As imagens matrizes produzidas deverão ser 
entregues ao ANTT em formato normalizado e os 
registos descritivos introduzidos na base de dados. 
 
2. A DGLAB compromete-se a entregar ao MO, 
cópia de todas as imagens produzidas no âmbito 
do presente Protocolo, em formato e suporte 
normalizado. 
 
3. As imagens na posse do MO, 
independentemente do suporte onde se 
encontram, são consideradas de valor científico e 
exclusivamente destinadas a fins de consulta e de 
investigação, não podendo ser utilizadas ou 
cedidas sem autorização, por escrito, expressa da 
DGLAB.  
 
4. O MO não venderá nem trocará cópias de 
imagens com outras organizações ou pessoas, 
sem antes obter por escrito a devida autorização 
da DGLAB. 

 
Cláusula Sexta 
(Divulgação) 

 
A fim de promover a divulgação do trabalho de 
investigação e do presente protocolo no universo 
virtual, difundindo os esforços conjuntos destas 
entidades, a DGLAB autoriza que seja efetuado um 
link da página web do ANTT, disponível em 
URL:http://www.dgarq. gov.pt/. e o MO autoriza o 
mesmo, a partir do seu endereço http://www.cm-
odivelas.pt. 

 
Cláusula Sétima 

(Validade do Protocolo) 
 

Este Protocolo é válido por um ano, sendo 
automaticamente renovado e podendo ser 
denunciado, a todo o tempo, por qualquer das 
partes, mediante aviso prévio, feito por escrito, 
com antecedência mínima de 90 dias sobre a data 
em que se operam os seus efeitos. 
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Cláusula Oitava 
(Alterações ao Protocolo) 

 
Nenhuma alteração ao conteúdo deste Protocolo 
será válida sem ser assinada por ambas as partes, 
ou por mandatários com poderes suficientes. 

 
Cláusula Nona 

(Foro Competente) 
 

Para todas as questões emergentes deste 
Protocolo é competente o Foro da Comarca de 
Lisboa. 
 
Lisboa,                          de 2020 
 
 

Pela Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas 

Pelo Município de 
Odivelas 

  
______________________ ______________________ 

Dr. Silvestre de 
Almeida Lacerda 

Dr. Hugo Manuel dos 
Santos Martins” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA E/OU 
INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E 
DESTINO FINAL DOS MESMOS 

 
Ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 al. a) do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e /ou 
Indevidamente na Via Pública, na sequência de 
ação de fiscalização, foram removidos da via 
pública as viaturas, que se encontravam 
estacionadas nas circunstâncias do artigo 5.º do 
citado regulamento, referidas na listagem 
constante na informação n.º Interno/2020/5435, de 
2020.07.13. 
 
Atendendo que as mesmas não foram reclamadas 
e que algumas foram declaradas abandonadas 
pelos respetivos proprietários, propõe-se, de 
acordo com a metodologia aprovada e instituída 
pelo Executivo Municipal, na 4.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 26 de fevereiro 
de 2014 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5 de 2014), a aquisição por ocupação 
das referidas viaturas, nos termos do nº. 4, do art.º 
10 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e /ou indevidamente na Via 
Pública, e que seja ainda decidido o seu destino 
final, através da alienação para desmantelamento 

qualificado, pela empresa certificada e contratada 
para o efeito, das seguintes viaturas identificadas 
na informação mencionada. 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

18/VIAT/OD/20 Audi 80 51-47-AQ 

17/VIAT/OD/20 VW Sharan 21-29-IF 

16/VIAT/OD/20 Opel Corsa 83-36-OZ 

14/VIAT/OD/20 Seat Cordoba 18-23-OC 

11/VIAT/OD/20 Opel Corsa 22-07-EV 

09/VIAT/OD/20 Hyundai Pony 23-41-CZ 

125/VIAT/OD/19 Peugeot 306 40-23-JV 

68/VIAT/OD/19 Citroën Saxo 99-12-JP 

49/VIAT/OD/20 Lancia Y 10 06-87-MN 

45/VIAT/OD/20 Fiat Stilo 81-42-SO 

44/VIAT/OD/20 Bellier VX350 09-IP-06 

43/VIAT/OD/20 Ford Fiesta 79-43-MJ 

41/VIAT/OD/20 Citroën Berlingo 44-05-PO 

39/VIAT/OD/20 Ford Fiesta 10-28-HA 

35/VIAT/OD/20 Renault Twingo 04-24-DX 

32/VIAT/OD/20 Ford KA 31-91-HZ 

30/VIAT/OD/20 Ford Fiesta 25-27-DB 

29/VIAT/OD/20 BMW 08-RM-74 

28/VIAT/OD/20 Renault 21 BI 7841 AU 

21/VIAT/OD/20 Skoda Fabia 68-27-UM 

19/VIAT/OD/20 
Mitsubishi Space 

Star 
92-11-RF 

66/VIAT/PV/OL/19 Citroën XM UC-61-07 

52/VIAT/PV/OL/19 Rover 90-80-MG 

38/VIAT/OD/20 Seat Ibiza 75-10-DP 

33/VIAT/OD/20 Citroën Xsara 55-81-MR 

1370/VIAT/OD/10 Seat Ibiza FX-09-21 

242/VIAT/RA/10 Rover 00-88-EH 

1289/VIAT/OD/09 Citroën ZX 26-37-CG 

107/VIAT/CA/08 Renault 19 VL-49-07 

54/VIAT/RA/CA/19 BMW 320 21-GT-38 

71/VIAT/PV/OL/19 Seat Ibiza 66-32-PM 

84/VIAT/RA/CA/19 Renault Megane 72-01-TD 

02/VIAT/RA/CA/20 Toyota Starlet 80-78-BB 

03/VIAT/RA/CA/20 Mercedes Vito 89-74-NH 

04/VIAT/RA/CA/20 VW Golf 70-72-PS 

08/VIAT/RA/CA/20 Opel Zafira 15-74-VU 

16/VIAT/RA/CA/20 VW Polo 25-89-RH 

17/VIAT/RA/CA/20 Citroën Saxo S/matricula 

20/VIAT/PO/FA/20 Renault Clio 30-16-ID 

18/VIAT/PO/FA/20 Microcar Virgo 19-GN-22 
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PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

16/VIAT/PO/FA/20 Suzuki 41-50-LA 

14/VIAT/PO/FA/20 Vauxhall ET04 CZB 

12/VIAT/PO/FA/20 Citroën Saxo 19-08-HT 

11/VIAT/PO/FA/20 VW Golf 67-61-MO 

08/VIAT/PO/FA/20 Fiat Punto 00-08-GQ 

07/VIAT/PO/FA/20 Fiat Palio S/matricula 

02/VIAT/PO/FA/20 Opel Corsa S/matricula 

141/VIAT/PO/FA/19 Ford Mondeo 64-81-NZ 

140/VIAT/PO/FA/19 Hyundai H1 45-26-XV 

138/VIAT/PO/FA/19 Ford Fiesta S/matricula 

133/VIAT/PO/FA/19 Ford Fiesta 26-32-EH 

130/VIAT/PO/FA/19 Ford Transit OJ-24-50 

124/VIAT/PO/FA/19 Fiat Punto 71-49-FI 

116/VIAT/PO/FA/19 Opel Astra 08-25-FC 

90/VIAT/PO/FA/17 Renault Kangoo 4242 FSX 

71/VIAT/OD/20 Citroën Saxo 90-04-NG 

79/VIAT/OD/20 VW Polo 39-81-JJ 

25/VIAT/RA/CA/20 Fiat Punto 32-55-HA 

23/VIAT/RA/CA/20 Opel Corsa 01-55-LJ 

69/VIAT/OD/20 Fiat Punto 52-73-HH 

68/VIAT/OD/20 VW Golf 38-36-QS 

25/VIAT/PO/FA/20 Renault Modus 15-LM-04 

65/VIAT/OD/20 Fiat Punto 36-65-FE 

19/VIAT/RA/CA/20 Renault Clio 75-64-DB 

57/VIAT/OD/20 Chrysler Voyager 01-99-PP 

61/VIAT/OD/20 Opel Vectra 90-46-QD 

63/VIAT/OD/20 Smart 46-FO-03 

77/VIAT/OD/20 Opel Corsa XF-13-81 

83/VIAT/OD/20 Honda Civic 51-84-FA 

11/VIAT/PV/OL/20 Rover 414 49-16-JB 

15/VIAT/RA/CA/20 Opel Corsa 10-15-EA 

14/VIAT/RA/CA/20 Peugeot XX-41-91 

21/VIAT/PV/OL/20 Opel Astra 92-03-CG 

20/VIAT/PV/OL/20 Hyundai H100 46-59-EM 

19/VIAT/PV/OL/20 Seat Toledo 03-58-OG 

18/VIAT/PV/OL/20 Citroën Xsara 04-65-QT 

13/VIAT/PV/OL/20 Ford Mondeo 50-AA-77 

12/VIAT/PV/OL/20 Citroën Xsara 12-37-SP 

08/VIAT/PV/OL/20 VW Polo 96-47-TS 

07/VIAT/PV/OL/20 Renault Megane 83-74-ZG 

05/VIAT/PV/OL/20 VW Golf SG-31-03 

113/VIAT/OD/11 Renault Express 58-71-DV 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ACORDO DE PARCERIA 
 

 
 

ACORDO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO 
DO PLANO LOCAL DE LEITURA ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ODIVELAS E O PLANO NACIONAL DE LEITURA 
(PNL2027) 

 
Proposta de celebração de acordo de parceria para 
a operacionalização do Plano Local de Leitura 
entre o Município de Odivelas e o Plano Nacional 
de Leitura, PNL2027. O referido acordo visa 
estabelecer as modalidades de cooperação entre 
as partes e os termos da implementação de um 
Plano Local de Leitura, que espelhe a centralidade 
desta competência de literacia na política 
municipal e assegure a participação do município 
numa política integrada de promoção da leitura, 
de acordo com a informação n.º Interno/2020/5352, 
de 2020-07-09, e nos termos da minuta de acordo 
de parceria constante em anexo à informação. 

 
 

“PLANO NACIONAL de LEITURA (PNL2027) – 
MUNICÍPIO de ODIVELAS 
ACORDO DE PARCERIA 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
A. A leitura constitui uma competência básica para 

o acesso plural ao conhecimento e ao 
enriquecimento cultural, indispensáveis ao 
exercício de uma cidadania ativa e ao 
desenvolvimento económico e social do país, e 
o domínio alargado desta competência é 
perspetivado como condição fundamental 
para a construção e consolidação de uma 
sociedade livre, com coesão social, acesso 
democrático à informação, ao conhecimento e 
à criação e fruição culturais; 

 
B. Através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 48-D/2017, de 31 de março, o Governo 
resolveu promover o Plano Nacional de Leitura 
2017-2027, doravante PNL2027, no horizonte da 
próxima década, estabelecendo uma aposta na 
consolidação das ações concretizadas nos 
primeiros dez anos do Plano e em novas 
vertentes a desenvolver até 2027, designadamente 
através de um reforço da articulação com as 
autarquias locais; 

 
C. Nos termos da alínea j) do nº 2 e alínea d) do nº 

3 da mesma Resolução do Conselho de 
Ministros, entre as linhas orientadoras para o 
PNL2027 contam-se a implementação de novas 
parcerias e a realização de ações concertadas 
com o apoio de entidades públicas e privadas, 
sublinhando-se neste âmbito a intervenção das 
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autarquias locais, atentas as atribuições que 
prosseguem nos domínios da educação, ensino, 
cultura e ciência. 

 
D. 
 
Entre 
 
O PLANO NACIONAL DE LEITURA 2027 (PNL2027), 
neste ato representado pela sua Comissária, Maria 
Teresa do Carmo Soares Calçada, nos termos da 
alínea c), do nº 11 da Resolução do Conselho de 
Ministros, nº 48-D/2017, publicada no Diário da 
República, 1ª Série, nº 65, de 31 de março de 2017 e 
do Despacho n.º 3430-A/2017 dos Gabinetes dos 
Ministros da Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior e da Educação e do Secretário de Estado 
das Autarquias Locais; 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva nº 
504293125, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal Hugo Manuel dos Santos Martins, nos 
termos das disposições conjugadas das alíneas a) 
do nº 1 e f) do nº 2 do art. 35º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro; 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente 
ACORDO DE PARCERIA, que se rege pelos 
considerandos supra e pelo disposto nas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo visa estabelecer as 
modalidades de cooperação entre as partes e os 
termos da implementação de um Plano Local de 
Leitura, que espelhe a centralidade desta 
competência de literacia na política municipal e 
assegure a participação do município numa 
política integrada de promoção da leitura. 

 
Cláusula Segunda 

(Responsabilidades do PNL2027) 
 

Compete ao PNL2027: 
 
a) Prosseguir e reforçar o trabalho de criação e 

manutenção de uma plataforma intersectorial, 
partilhada e integrada, assente em estruturas 
de governança pré-existentes, que mapeie e 
apoie a concretização dos objetivos gerais do 
PNL2027, no quadro de uma cultura 
colaborativa e em rede com as autarquias 
locais; 

 
b) Colocar os recursos do PNL2027 ao serviço dos 

agentes e atores locais, promovendo, candidaturas, 

projetos, concursos, prémios, ações de 
formação, conferências e outros eventos e 
iniciativas com impacto nos níveis e práticas de 
leitura dos munícipes, em estreita colaboração 
com todas as entidades parceiras envolvidas no 
Plano Local de Leitura; 

 
c) Proporcionar apoio técnico e logístico, visando a 

realização de ações inscritas no Plano Local de 
Leitura; 

 
d) Envolver as famílias e os parceiros locais nas 

campanhas de divulgação do PNL2027 e de 
promoção do livro e da leitura; 

 
e) Assegurar a divulgação da presente parceria, 

nomeadamente através da inclusão do 
logotipo do município na página eletrónica do 
PNL 2027 bem como em todos os suportes e 
meios que se entendam utilizar para a respetiva 
difusão. 

 
f) Mobilizar contributos e apoios financeiros de 

mecenas, patrocinadores e outros, para suporte 
a ações previstas no âmbito do Plano Local de 
Leitura. 

 
Cláusula Terceira 

(Responsabilidades do Município) 
 

Compete ao Município: 
 
a) Implementar, através dos competentes serviços 

do município, um Plano Local de Leitura, 
dirigido a públicos diferenciados (infantis, 
juvenis e adultos), tendo por base as linhas 
estratégicas do PNL2027; 

 
b) Colocar recursos do Município ao serviço dos 

agentes e atores locais, promovendo, 
candidaturas, projetos, concursos, prémios, 
ações de formação, conferências e outros 
eventos e iniciativas com impacto nos níveis e 
práticas de leitura dos munícipes, em estreita 
colaboração com todas as entidades parceiras 
envolvidas no Plano Local de Leitura; 

 
c) Assegurar apoio técnico e logístico à 

implementação das atividades que lhe 
caibam desenvolver de acordo com o Plano 
Local de Leitura; 

 
d) Envolver as famílias e reforçar parcerias com 

instituições educativas, formativas e sociais no 
âmbito do Plano Local de Leitura, 
designadamente, bibliotecas, museus, creches, 
jardins-de-infância, escolas, universidades, 
centros culturais, centros de formação 
profissional, IPSS, associações desportivas, 
recreativas e culturais, associações de pais e de 
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alunos e outros organismos ou espaços menos 
convencionais; 

 
e) Divulgar as iniciativas e atividades do PNL 2027 

através da sua página eletrónica bem como em 
todos os suportes e meios que se entendam 
utilizar para a respetiva difusão; 

 
f) Mobilizar os recursos necessários para garantir a 

execução do Plano Local de Leitura, em 
consonância com os objetivos do PNL2027. 

 
Cláusula Quarta 
(Procedimentos) 

 
a) As ações a desenvolver no âmbito do Plano Local 

de Leitura poderão ser despoletadas por 
iniciativa de um dos Outorgantes e respetivos 
parceiros ou por ambos os Outorgantes, desde 
que comummente acordadas; 

 
b) As ações ou atividades a desenvolver em 

comum pelas duas partes, bem como outras 
não previstas, mas que venham a ser 
consideradas de interesse mútuo pelos dois 
Outorgantes, serão objeto de adendas a este 
Acordo, nas quais se especificarão os objetivos, 
termos e condições em que as mesmas serão 
realizadas; 

 
c) Os acordos e termos adicionais específicos 

elaborados em adenda a este Acordo de 
Parceria farão parte integrante do mesmo e 
constituirão os documentos de referência para 
as ações a desenvolver anualmente, refletindo 
os conteúdos e responsabilidades respeitantes 
às duas partes em cada ano civil. 

 
Cláusula Quinta 

(Acompanhamento e Avaliação da execução do 
Acordo) 

 
a) Com a assinatura deste Acordo é constituída 

uma equipa de execução composta por um 
representante do PNL2027, um representante 
do município e dois representantes dos 
parceiros, a envolver e a indicar, 
respetivamente, por cada um dos Outorgantes; 

 
b) Compete ao grupo de trabalho acompanhar e 

apresentar um relatório anual sobre a execução 
do presente Acordo, contendo propostas de 
eventuais alterações ao seu conteúdo e 
recomendações visando a melhoria da sua 
implementação; 

 
c) O presente Acordo pode ser revogado, a todo o 

tempo, por acordo entre as partes outorgantes; 
 

d) Ambas as partes têm os deveres e direitos de 
consulta e informação recíprocos, bem como 
de pronúncia sobre o eventual incumprimento 
do Acordo; 

 
e) O incumprimento por qualquer das partes 

outorgantes das obrigações constantes no 
presente Acordo confere, à parte não faltosa, o 
direito à resolução do mesmo. 

 
Cláusula Sexta 

(Acordo de Privacidade) 
 

a) As Partes deverão manter como confidenciais 
todas as informações obtidas no decurso das 
ações desenvolvidas no âmbito do presente 
Acordo, nomeadamente dados pessoais de 
pessoas singulares que, eventualmente, 
venham a ser alvo de tratamento. 

 
b) Os Outorgantes comprometem-se a tratar os 

dados pessoais referidos no ponto anterior, ao 
abrigo e no estreito cumprimento da 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD - Regulamento EU 2016/679 do 
Parlamento e Conselho Europeus, de 27 de abril 
de 2016) e a demais legislação nacional em vigor. 

 
c) Se as Partes tiverem a intenção de proceder ao 

tratamento posterior de dados pessoais 
recolhidos, para outros fins que não os 
decorrentes do presente Acordo, devem 
fornecer aos titulares singulares dos dados as 
informações sobre esse fim e quaisquer outras 
que se revelem necessárias para o 
cumprimento da legislação referida no ponto 2, 
em especial do Artigo 6.º do RGPD. 

 
d) Em caso de subcontratação, a Parte responsável 

exigirá aos subcontratantes ou terceiros que 
apresentem garantias suficientes de execução 
de medidas técnicas e organizativas 
adequadas, que assegurem e salvaguardem a 
proteção e confidencialidade desses dados, a 
estrita utilização para o fim a que se destinam, 
bem como o cumprimento integral da 
legislação europeia e nacional, em vigor, neste 
domínio, da defesa dos direitos que assistem 
aos titulares dos dados. 

 
Cláusula Sétima 

(Alterações e aditamentos) 
 

Qualquer alteração ao estabelecido no presente 
Acordo só se considera válida se feita por escrito 
em documento subscrito por ambas as Partes, no 
qual se mencione, de forma expressa, as cláusulas 
suprimidas ou alteradas e se transcrevam as 
cláusulas modificadas ou aditadas. 
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Cláusula Oitava 
(Vigência) 

 
O presente Acordo produz efeitos a partir da data 
da sua assinatura e vigora durante o período de 
vigência do PNL 2027. 
 
O presente Acordo de Parceria é celebrado em 
……………………., em dois exemplares originais, ficando 
um na posse do PNL 2027 e outro na posse do 
Município de 
 
 

PELO PNL2027 
PELO MUNICÍPIO de 

ODIVELAS 
  

(Maria Teresa Calçada) (Hugo Manuel dos 
Santos Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 

 
Proposta de versão final da Alteração ao 
Regulamento do Centro de Exposições de 
Odivelas, após o período de consulta pública e na 
sequência das alterações apresentadas no 
decorrer do período de consulta pública, de acordo 
com a informação n.º Interno/2020/5046, de 
2020.07.07. 
 
Nota: Projeto de alteração do referido Regulamento foi aprovado 
na 24.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 13 de dezembro de 2019 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 26/2019, de 26 de dezembro) e a 
consulta pública do Projeto de Alterações do Regulamento do 
Centro de exposições de Odivelas, no âmbito do Edital n.º 
01/PRES/2020 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 2/2020, de 21 de janeiro), que decorreu nos termos constantes 
da informação acima mencionada. 

 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ÀS 
VISITAS DE ESTUDO PARA O 

ANO LETIVO 2020/2021 
 

Programa Municipal de Apoio às Visitas de Estudo 
para o Ano Letivo 2020/2021, a disponibilizar aos 
estabelecimentos educativos da rede pública do 
concelho, e que visa colaborar no desenvolvimento 
da escola em interação com o exterior, de forma a 
propiciar a ligação entre os conteúdos 
programáticos e a vida real, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/5341, de 
2020.07.10, nos seguintes termos: 
 
 
“…O apoio às visitas de estudo que o Município de 
Odivelas tem vindo a disponibilizar, aos 
estabelecimentos educativos da rede pública do 
Concelho, visa colaborar no desenvolvimento da 
escola em interação com o exterior, de forma a 
propiciar a ligação entre os conteúdos 
programáticos e a vida real. (…) Neste contexto, 
torna-se importante contribuir para que as escolas 
estabeleçam contactos com estruturas locais e 
equipamentos relevantes para a formação dos 
alunos, com o objetivo de facilitar a prática 
educativa, promovendo-se a ligação entre a escola 
e o meio envolvente, já que as visitas de estudo são 
dos meios mais usados pelos docentes para atingir 
esta meta e assenta numa estratégia de 
intervenção municipal, de acordo com a alínea u), 
do n.º 1, do Artigo 33.º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, e nos princípios enunciados na 
Lei de Bases do Sistema Educativo vertidos na Lei 
nº 46/86, de 14 de outubro, republicada pela Lei 
n.º49/2005, de 30 de agosto e alterada pela Lei 
n.º85/2009, de 27 de agosto (...)”, 
 
(…) 
 
Devido ao elevado número de pedidos de 
cedência de transporte municipal requerido pelas 
escolas para a realização de visitas de estudo e a 
disponibilidade da frota municipal existente 
tornam necessária a regulamentação de critérios 
que definam a sua utilização. 
 
Assim, no uso da competência regulamentar 
prevista no n.º 7 do Artigo 112.º e 241.º da 
Constituição da República Portuguesa (CRP) e ao 
abrigo dos Artigos 114.º a 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA); da alínea g) 
do n.º 1 do Artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do Artigo 
33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
regulamenta-se a cedência de viaturas municipais 
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destinadas a visitas de estudo para alunos do pré-
escolar, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, ensino 
secundário e profissional da rede pública do 
Concelho de Odivelas, nos seguintes moldes: 
 
1. Aos Jardins de Infância do concelho de Odivelas 
serão concedidas, por grupo,  
 
a) uma visita de estudo de dia inteiro ou, em 
alternativa,  
 
b) duas visitas de estudo de meio-dia; 
 
2. Os alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico, 
secundário e profissional da rede pública do 
concelho de Odivelas poderão usufruir deste apoio 
até ao limite de 2 visitas/ano letivo por 
estabelecimento de ensino, destinado a assegurar 
a participação dos alunos em atividades de mérito 
e/ou interesse pedagógico, em território nacional, 
condicionado à disponibilidade de frota municipal; 
 
3. A área de abrangência das visitas de estudo se 
limite aos concelhos situados num raio máximo de 
100 quilómetros, calculado a partir da morada do 
estabelecimento de ensino requisitante; 
 
4. O período considerado válido para a realização 
das visitas de estudo para o ano letivo 2020/2021 
decorra entre 01 de outubro 2020 e o final do ano 
letivo corrente, conforme o calendário escolar; 
 
5. As direções dos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas, cada uma na sua unidade 
orgânica, ficam responsáveis pela organização das 
visitas de estudo respeitando os critérios de 
cedência ora propostos; 
 
6. À semelhança de anos anteriores as visitas de 
estudo se circunscrevam apenas a visitas com 
caráter de enriquecimento curricular e 
pedagógico; 
 
7. A calendarização e a inscrição dos participantes 
nas visitas de estudo sejam condicionadas à 
disponibilidade da frota municipal limitada a duas 
viaturas de 51 lugares e uma de 55 lugares por cada 
visita de estudo. 
 
A estimativa de custos de transporte a associar ao 
presente Programa para o ano letivo 2020/2021, 
bem como os percursos escolhidos pelas escolas, 
dependem do número de candidaturas que forem 
rececionadas impossibilitando assim uma 
projeção real dos custos, estando ainda 
condicionado às orientações para o ano letivo 
2020/2021 e à evolução epidemiológica da doença 
COVID-19. 
 
 

Assim, o prazo de candidatura para o Programa 
Municipal de Apoio às Visitas de estudo termina a 
15 de outubro 2020, contudo este prazo poderá ser 
ajustado à evolução epidemiológica da atual 
pandemia. 
 
Tendo em consideração os critérios de apoio atrás 
propostos, propõe-se a seguinte atribuição de 
transporte para as visitas de estudo em 
conformidade com os seguintes mapas: 
 
 
Jardins de Infância 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 16 - 4 de agosto de 2020 

18 
 

2º e 3º ciclo do ensino básico 
 

 
 
 
Ensino Secundário 
 

 
 
 
Ensino Profissional 
 

 
 
 
Metodologia de Trabalho 
 
1- Compete à Câmara Municipal de Odivelas: 
 
a) Enviar para o agrupamento de escolas do 
concelho de Odivelas, através de correio 
eletrónico, informações genéricas, prazos de 
receção de inscrições e toda a documentação que 
permita efetuar a inscrição em impressos próprios, 
nomeadamente: 
 
 
I. Formulário 1 - Candidatura; 
 
II. Formulário 2 - Ficha de enquadramento da visita 
de estudo; 
 
III. Formulário 3 - Inquérito de satisfação. 
 

b) Contactar, durante o mês de outubro, os 
estabelecimentos de ensino para informação 
anual relativa aos pedidos de transporte para a 
realização das visitas de estudo e eventuais 
alterações provenientes de sobreposições de 
datas; 
 
c) Articular com a Divisão de Transportes e 
Oficinas, calendarizar definitivamente as visitas de 
estudo, efetuar a gestão e o controlo do programa 
ao longo do ano letivo. 
 
 
2- Compete ao estabelecimento de ensino: 
 
a) Remeter à Câmara Municipal de Odivelas, até 
dia 15 de outubro de 2020, toda a documentação, 
devidamente preenchida em impressos próprios, 
que permita efetivar a inscrição ao Programa 
Municipal de Apoio às Visitas de estudo, 
nomeadamente: 
 
 
I. Formulário 1 - Candidatura; 
 
 
II. Formulário 2 - Ficha de enquadramento da visita 
de estudo. 
 
b) Remeter à Câmara Municipal de Odivelas, após 
a realização de cada visita de estudo, o inquérito de 
satisfação, devidamente preenchido em impresso 
próprio:  
 
 
III. Formulário 3 – Inquérito de satisfação. 
 
c) Avisar previamente a Câmara Municipal de 
Odivelas em caso de desistência, alterações de 
horário, local a visitar, encerramento da escola ou 
outras situações com um período mínimo de 5 dias 
úteis de antecedência à data da realização da 
mesma. 
 
Toda a documentação mencionada nas alíneas a), 
b), c), do ponto n.º2 deverá ser acompanhada de 
ofício dirigido à Câmara Municipal de Odivelas, ao 
cuidado da Divisão de Educação preferencialmente, 
para o geral@cm-odivelas.pt. 
 
A aceitação da inscrição por parte da Câmara 
Municipal de Odivelas não significa que esta se 
comprometa a garantir a visita para a data 
solicitada ficando sujeita a confirmação. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se ao 
direito de fazer e propor alterações de datas de 
forma a potenciar ao máximo a gestão da frota 
disponível. 
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A Câmara Municipal de Odivelas não assume em 
caso de força maior, quaisquer encargos ou custos 
que o estabelecimento de ensino venha a suportar 
ou a que se comprometeu, sempre que forem 
propostas datas em alternativa às solicitadas pelo 
estabelecimento de ensino para a realização da 
visita de estudo. (…)” (informação n.º Interno/2020/5341, 
de 2020.07.10) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 
(AAAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

PARA O ANO LETIVO 2020/2021 
 

Implementação do Programa das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na 
Educação Pré-Escolar para o Ano Letivo 2020/2021, 
e respetivas Minutas dos Acordos de Colaboração 
e Cooperação, Bipartidos e Tripartidos, a celebrar 
entre o Município de Odivelas e as Entidades 
Parceiras das Atividades de Animação e de Apoio à 
Família (AAAF), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/5512, de 2020.07.15. 
 
 
“…, para a implementação das AAAF no ano letivo 
2020/2021, nos estabelecimentos de educação pré-
escolar da rede pública do Concelho de Odivelas: 
 
- Aplica-se o previsto nas Normas de 
Funcionamento das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-escolar 
quanto às condições de acesso, funcionamento e 
comparticipação financeira. 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas, assume-se, 
como entidade promotora do Programa AAAF nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da 
rede pública do Concelho, em parceria com os 
agrupamentos de escolas, as associações de pais 
e/ou as instituições particulares de solidariedade 
social, com as quais se propõe a celebração de 
Acordos de Colaboração e Cooperação, bipartidos 
e tripartidos, cujas minutas fazem parte integrante 
da presente informação. 
 
- Para efeitos de exequibilidade financeira desta 
proposta, proceder-se-á à formalização do Acordo 
de Cooperação para a Educação Pré-Escolar, 
tripartido, a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Odivelas, a Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE) e o Instituto de Segurança 
Social, I.P. - Centro Distrital de Lisboa, à 
semelhança do que já aconteceu nos anos letivos 
anteriores, o qual estabelece as condições de 
financiamento e a participação da Câmara 
Municipal de Odivelas no Programa das AAAF 

(Anexo 3), de acordo com os princípios 
consagrados no protocolo de cooperação de 28 de 
julho de 1998, celebrado entre o Ministério da 
Educação, o Ministério do Trabalho e Solidariedade 
e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, com base no Programa de Expansão 
e Desenvolvimento na Educação Pré-Escolar. 
 
Nos termos do referido acordo, o financiamento do 
programa tem por base um custo sala/mês no 
valor de € 706,21, sendo que a cada sala 
corresponde um grupo constituído por um 
número mínimo de 15 crianças e um máximo de 
25. Assim, para um universo de 83 salas de 
atividades, prevê-se uma receita anual global (11 
meses) no valor de € 644.769,73 (Quadro 1). 

 
Quadro 1 - Financiamento estimado para implementação 

do Programa das AAAF nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar da rede pública do Município de Odivelas para o 

Ano Letivo 202012021 

 

 
 
a) Soma da comparticipação familiar com a comparticipação 
da CMO 
 
b) Calculo de 706,21€ x nº de grupos ≥15 crianças x 11 meses 
 
c) Cálculo efetuado de acordo com população estimada de 
2075 crianças distribuídas percentualmente pelos escalões 
de apoio e valor da comparticipação familiar de acordo com 
o escalão atribuído 
 
d) Cálculo efetuado de acordo com população estimada de 
2075 crianças distribuídas percentualmente pelos escalões 
de apoio e valor da comparticipação da CMO de acordo com 
o escalão atribuído 
 
e) Diferença entre a Comparticipação da CMO e a 
Comparticipação financeira da DGEstE 

 
O montante anual global previsto, para a 
implementação do Programa AAAF é de € 
1.711.875,00, sendo que deste valor se prevê que € 
821.865,00 correspondam à comparticipação das 
famílias. Quanto ao diferencial no montante de € 
890.010,00 corresponde à comparticipação da 
Câmara Municipal de Odivelas, encargo a suportar 
parcialmente pelo Acordo de Cooperação 
tripartido, cuja receita estimada, é de €644.769,73. 
De referir que os cálculos foram efetuados com 
base em valores estimados, prevendo-se deste 
modo, que possam ocorrer ajustamentos ao 
número de alunos e número de grupos a 
frequentar as AAAF, situação que poderá resultar 
em flutuações das despesas e receitas previstas. 
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Estima-se que o valor mensal global da 
comparticipação da CMO seja de € 80.910,00, pelo 
que se propõe o cabimento de € 404.550,00 
(Quatrocentos e quatro mil, quinhentos e 
cinquenta euros), valor a transferir para as 
entidades gestoras, destinado a comparticipar os 
encargos com o programa das AAAF, referente à 1ª 
tranche em 2020 (1º semestre 2020/2021) 
correspondente a 5 meses, conforme previsto nas 
Normas de Funcionamento das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na 
Educação Pré-escolar, no nº 5, VIII (Da 
Comparticipação Financeira), do Capítulo III.  
 
Propõe-se ainda que o valor remanescente de 
485.460,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, 
quatrocentos e sessenta euros), referente ao valor 
estimado a transferir para as entidades gestoras na 
2ª tranche, e que corresponde aos 6 meses do 2º 
semestre, do ano letivo 2020/2021, seja inscrito em 
Plano de Atividades e Orçamento Municipal de 
2021. (…)” (informação n.º Interno/2020/5512, de 
2020.07.15) 

 
 

“PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Ministério da Educação e Ciência, aplica-se aos 
estabelecimentos de educação e ensino público 
nos quais funcione a educação pré-escolar e 
define, entre outras, as regras a observar no seu 
funcionamento dos respetivos estabelecimentos, 
bem como na oferta das Atividades de Animação 
e de Apoio à Família (AAAF). 
 
2. As AAAF se traduzem na oferta de atividades que 
se destinam a assegurar o acompanhamento das 
crianças na educação pré-escolar antes e depois 
do período diário de 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 de oferta obrigatória pelos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública e 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. As AAAF são implementadas, preferencialmente, 
pelos municípios no âmbito do protocolo de 
cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado 
entre o Ministério da Educação, o Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-Escolar.  
 
5. As autarquias desempenham um papel 
fundamental na promoção de respostas em 
matéria de educação pré-escolar, 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.  
 
6. As AAAF são planificadas pelos órgãos 
competentes dos agrupamentos das escolas, 
tendo em conta as necessidades dos alunos e das 
famílias, articulando com os municípios da 
respetiva área a sua realização de acordo com o 
protocolo de cooperação acima referido. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva com o 
número 504 293 125, neste ato representado pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Manuel dos Santos Martins, 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
E, 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ___________________, 
com sede _______________________________________, 
Pessoa Coletiva n.º________________, neste ato 
representado pelo(a) Senhor(a) Diretor(a) do 
Agrupamento, Professor(a) _____________________, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Bipartido de Colaboração e Cooperação, 
que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente se obrigam a 
cumprir e a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pela Portaria n.º 644-A/2015, 
de 24 de agosto, do Ministério da Educação e 
Ciência, com o presente Acordo visa-se 
estabelecer uma parceria entre as Partes, cujo 
objetivo central é criar as condições necessárias à 
implementação e desenvolvimento do Programa 
das Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF) na educação pré-escolar, na (s) Escola(s) 
____________________________ durante o ano letivo 
2020/2021.  
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Cláusula Segunda 
(Do Objetivo) 

 
1. Com as AAAF 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 e complementares das atividades 
educativas. 
 
2. Através das AAAF, pretende-se ainda assegurar 
o acompanhamento das crianças antes e depois 
do período diário de atividades educativas, e 
durante os períodos de interrupção dessas 
atividades.  

 
Cláusula Terceira 

(Da Implementação, Organização e 
Funcionamento) 

 
As partes que subscrevem o presente Acordo 
Bipartido de Colaboração e Cooperação 
comprometem-se a respeitar as “Normas de 
Funcionamento das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar”, 
que constam do ANEXO I deste Acordo e que dele 
fazem parte integrante. 

 
Cláusula Quarta 

(Da Vigência) 
 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor no 
dia 1 de setembro de 2020 mantendo-se a sua 
vigência até ao dia 31 de julho de 2021.  

 
Cláusula Quinta 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela 
legislação aplicável em vigor, devendo as Partes 
respeitar a regulamentação específica aplicável, 
emitida pelas Entidades Nacionais competentes 
em matéria de Educação.  
 
2. Qualquer alteração relativa ao estipulado no 
presente Acordo que não verse sobre o Anexo l, 
será resolvida por acordo entre as Partes, não 
implicando uma alteração ao clausulado a menos, 
que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação 
foi feito em dois exemplares, que vão ser assinados 
pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
 
Odivelas, _____ de ______________ de 2020 
 

Pelo Primeiro Outorgante, 
 
___________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
___________________________________ 
 
(__________________________________)” 

 
 
 

“Anexo I do Acordo de Colaboração e Cooperação: 
 

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 
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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. 

 
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. 

 
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. 
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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). 

 
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. 
 
I0. 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. 
 
14. Compete aos educadores titulares de grupo 
assegurar a supervisão pedagógica e o 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

 
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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“PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Ministério da Educação e Ciência, aplica-se aos 
estabelecimentos de educação e ensino público 
nos quais funcione a educação pré-escolar e 
define, entre outras, as regras a observar no seu 
funcionamento dos respetivos estabelecimentos, 
bem como na oferta das Atividades de Animação 
e de Apoio à Família (AAAF). 
 
2. As AAAF se traduzem na oferta de atividades que 
se destinam a assegurar o acompanhamento das 
crianças na educação pré-escolar antes e depois 
do período diário de 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 de oferta obrigatória pelos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da 
rede pública e 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. As AAAF são implementadas, preferencialmente, 
pelos municípios no âmbito do protocolo de 
cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado 
entre o Ministério da Educação, o Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-Escolar.  
 
5. As autarquias desempenham um papel 
fundamental na promoção de respostas em 
matéria de educação pré-escolar, 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.  
 
6. As AAAF são planificadas pelos órgãos 
competentes dos agrupamentos das escolas, 
tendo em conta as necessidades dos alunos e das 
famílias, articulando com os municípios da 
respetiva área a sua realização de acordo com o 
protocolo de cooperação acima referido. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 

Memória, em Odivelas, pessoa coletiva com o 
número 504 293 125, neste ato representado pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Manuel dos Santos Martins, 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ___________________, 
com sede _______________________________________, 
Pessoa Coletiva n.º _______________, neste ato 
representado pelo(a) Senhor(a) Diretor(a) do 
Agrupamento, Professor(a) _____________________, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA / IPSS ____________________, 
com sede _______________________________________, 
Pessoa Coletiva n.º ________________, neste ato 
representado pelo(a) Senhor(a) Presidente da 
Direção / Diretor(a), ____________________________, 
adiante designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, 
que se rege petas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente se obrigam a 
cumprir e a fazer cumprir.  

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pela Portaria n.º 644-A/2015, 
de 24 de agosto, do Ministério da Educação e 
Ciência, com o presente Acordo visa-se 
estabelecer uma parceria entre as Partes, cujo 
objetivo central é criar as condições necessárias à 
implementação e desenvolvimento do Programa 
das Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF) na educação pré-escolar, na (s) Escola(s) 
____________________________ durante o ano letivo 
2020/2021. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Objetivo) 
 

1. Com as AAAF 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 e complementares das atividades 
educativas. 
 
2. Através das AAAF, pretende-se ainda 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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Cláusula Terceira 
(Da Implementação, Organização e 

Funcionamento) 
 

As partes que subscrevem o presente Acordo 
Tripartido de Colaboração e Cooperação 
comprometem-se a respeitar as “Normas de 
Funcionamento das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar”, 
que constam do ANEXO I deste Acordo e que dele 
fazem parte integrante.  

 
Cláusula Quarta 

(Da Vigência) 
 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor no 
dia 1 de setembro de 2020 mantendo-se a sua 
vigência até ao dia 31 de julho de 2021  

 
Cláusula Quinta 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela 
legislação aplicável em vigor, devendo as Partes 
respeitar a regulamentação específica aplicável, 
emitida pelas Entidades Nacionais competentes 
em matéria de Educação.  
 
2.Qualquer alteração relativa ao estipulado no 
presente Acordo que não verse sobre o Anexo l, 
será resolvida por acordo entre as Partes, não 
implicando uma alteração ao clausulado a menos, 
que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação 
foi feito em três exemplares, que vão ser assinados 
pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, _____ de ______________ de 2020 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
___________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
___________________________________ 
 
(__________________________________) 
 
Pelo terceiro Outorgante, 
 
___________________________________ 
 
(__________________________________)” 

 
 

“Anexo I do Acordo de Colaboração e Cooperação: 
 

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. 

 
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. 
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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). 

 
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. 
 
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 
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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. 

 
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 
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para que seja possível a sua consulta em caso de 
necessidade de confirmação. 

 
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. 

 
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.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA 
E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 
 

Proposta de Aquisição de Prestação de Serviço de 
Limpeza e Fornecimento de Consumíveis - 
Agrupamento de Entidades, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/5463, de 2020.07.13, 
conforme consta na informação referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SUBSÍDIO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS 
PARA O ANO LETIVO 2020/2021 

 
Atribuição do subsídio de auxílios económicos 
destinados aos alunos do 1.º e 2.º escalão do Abono 
de família, do Subsídio de Tecnologias e de Apoio 
para alunos com necessidades educativas 
específicas e do subsídio de visitas de Estudo 
destinados aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
a frequentar as escolas básicas da rede pública do 
Concelho de Odivelas, para o ano letivo 2020/2021, 
nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/5279, de 2020.07.08. 
 
 
“(…) a) Subsídio de Auxílios Económicos 
 
O apoio em auxílios económicos traduz-se na 
atribuição de um subsídio pecuniário destinado a 
comparticipar, anualmente, a aquisição de 
material escolar para os alunos carenciados 
(posicionados no 1.º e 2.º escalão do abono de 
família), nomeadamente, cadernos, réguas, lápis, 
canetas, borrachas, entre outros. 
 
Os escalões de apoio são definidos de acordo com 
o posicionamento do agregado familiar para 
efeitos de abono de família: 
 
 Escalão A - alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 1.º escalão para efeitos de abono de 
família; 
 
 Escalão B - alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 2.º escalão para efeitos de abono de 
família. 
 
O valor do subsídio de Auxílios Económicos 
destinado à aquisição de material escolar, a 
atribuir aos alunos é definido anualmente em 
Despacho do Ministério da Educação. 
 
Assim, nos termos do Decreto-lei 55/2009 de 2 de 
março, e com base no Despacho 7255/2018, de 31 
de julho, que procede à alteração do Despacho n.º 
8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo 
Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, que se 
anexam, propõe-se, para o ano letivo 2020/2021, 
atribuir os seguintes valores: 
 
 Escalão A - Comparticipação de 100% sobre o 
valor fixado no Despacho do Ministério da 
Educação - € 16,00 (dezasseis euros); 
 
 

 Escalão B - Comparticipação de 50% do valor 
fixado anualmente para o escalão A - € 8,00 (oito 
euros). 
 
O valor global estimado para a atribuição do 
subsídio de Auxílios Económicos aos alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 
2020/2021, é de € 42.704,00 (quarenta e dois mil, 
setecentos e quatro euros) e tem por base o 
número estimado de alunos carenciados, neste 
nível de ensino (3328), conforme quadro que se 
segue: 

 
 

Auxílios Económicos 202012021 - Valor Global 
Estimado 

 

Auxílios 
Económicos 

N. Estimado / 
Alunos 

Montante a 
atribuir 

A 2010 32.160,00 € 

B 1318 10.544,00 € 

Total 3328 42.704,00 € 

 
b) Subsídio para Tecnologias de Apoio 
 
O subsídio para a atribuição das tecnologias de 
apoio destina-se a comparticipar, anualmente, a 
aquisição de dispositivos facilitadores de 
aprendizagem, nomeadamente produtos de 
apoio, aos 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. 
 
O valor individual do subsídio em tecnologias de 
apoio que se propõe atribuir no ano letivo de 
2020/2021, é de € 59,00 (cinquenta e nove euros), 
aluno/ano, montante resultante do custo médio 
despendido com a aquisição de recursos 
pedagógicos - fichas de trabalho, material escolar, 
e dispositivos facilitadores da aprendizagem, em 
conformidade com o valor atribuído pela Câmara 
Municipal de Odivelas no ano letivo transato. 
 
O valor global estimado para a atribuição do 
subsídio em tecnologias de apoio aos alunos com 
necessidades educativas específicas para o ano 
letivo de 2020/2021 é de € 4.130,00 (quatro mil 
cento e trinta euros), e tem por base, um número 
estimado de 70 alunos com necessidade de 
medidas adicionais de suporte à aprendizagem e 
à inclusão, com programa educativo individual. 
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Tecnologias de Apoio 202012021 - Valor Global 
Estimado 

 

Tecnologias de 
Apoio 

N. Estimado / 
Alunos 

Montante a 
atribuir 

TA 70 4.130,00€ 

Total 70 4.130,00€ 

 
c) Subsídio de Visitas de Estudo 
 
Em conformidade n.º 1, do artigo 15.º-A do 
Despacho n.º 5296/2017, o presente subsídio 
consiste na comparticipação das visitas de estudo 
programadas no âmbito das atividades 
curriculares, de acordo com os escalões de abono 
em que o agregado familiar se insere. 
 
O valor do subsídio é definido anualmente por 
despacho do Ministério da Educação, pelo que, em 
conformidade com o Despacho 7255/2018, de 31 de 
julho, os valores deverão ser considerados da 
seguinte forma: 
 
 Escalão A - Comparticipação de 100% sobre o 
valor fixado no Despacho do Ministério da 
Educação - € 20,00 (vinte euros); 
 
 Escalão B - Comparticipação de 50% do valor 
fixado anualmente para o escalão A - € 10,00 (dez 
euros). 
 
É opção da Câmara Municipal de Odivelas a 
comparticipação das visitas de estudo aos alunos 
inseridos no escalão C e seguintes, pelo que o valor 
do subsídio a atribuir é definido pelo município, de 
acordo com o abaixo proposto: 
 
 Escalão C e seguintes - 2.50 € (dois euros e 
cinquenta cêntimos). 
 
De acordo com os valores acima descriminados, e 
tendo por base o número estimado de alunos do 
1.º ciclo do ensino básico (5928 alunos), o valor 
global estimado para a atribuição do subsídio de 
visitas de estudo, para o ano letivo de 2020/2021, é 
de € 59.880,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e 
oitenta euros), conforme quadro que se segue: 

 
Subsídio de Apoio às Visitas de estudo 2020/2021 - 

Valor Global Estimado 
 

Visitas de Estudo 
N. Estimado / 

Alunos 
Montante a 

atribuir 

A 2010 40.200,00 € 

B 1318 13.180,00 € 

C 2600 6.500,00 € 

Total 5928 59.880,00 € 

A verba estimada para atribuição destes subsídios 
(auxílios económicos, tecnologias de apoio e visitas 
de estudo) perfaz o montante global de € 
106.714,00 (cento e seis mil, setecentos e catorze 
euros). 
 
De referir que os valores constantes na presente 
proposta para atribuição dos subsídios (auxílios 
económicos, tecnologias de apoio e visitas de 
estudo) foram descriminados em função dos 
valores atribuídos no ano letivo transato, de acordo 
com o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, pelo 
que poderão estar sujeitos a retificação por 
emissão do Despacho anual do Ministério da 
Educação. 
 
Refira-se ainda, que o número de alunos estimado 
tem por base a previsão dos alunos inscritos para o 
ano letivo 2020/2021, visto que à presente data a 
colocação oficial dos alunos nos diferentes 
estabelecimentos de ensino não se encontra 
concluída, podendo ocorrer alterações ao longo do 
ano letivo. 
 
A utilização dos subsídios de apoio para o ano 
letivo 2020/2021 estará condicionada às 
orientações para o ano letivo 2020/2021 e à 
evolução epidemiológica da doença COVID-19. (…)” 
(Informação n.º Interno/2020/5279 de 2020.07.08) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS PARA A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE 

TRABALHO AOS ALUNOS A FREQUENTAR O 1.º E 2.º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DE ODIVELAS NO ANO LETIVO 2020/2021 
 

Atribuição de Subsídio aos Agrupamentos de 
Escolas para a Aquisição de fichas de Trabalho aos 
Alunos a frequentar o 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico 
da Rede Pública do Concelho de Odivelas no ano 
letivo 2020/2021. O valor global para a atribuição 
das fichas de trabalho aos alunos do 1.º e 2.º ciclos, 
no ano letivo 2020/2021, tem uma estimativa de 
custo no valor de 427.610,00 € (quatrocentos e 
vinte e sete mil seiscentos e dez euros), valor com 
IVA incluído à taxa em vigor (6%), de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/5220, de 2020.07.08. 
 
De acordo com a informação mencionada, o apoio 
financeiro será concretizado através de duas 
tranches. A 1.ª tranche a transferir, para os 
agrupamentos de escolas, ocorrerá até 12 de 
agosto. O valor a transferir na 1.ª tranche tem por 
base 85% dos alunos previstos por ano de 
escolaridade, no valor de 392.656,00 € (trezentos e 
noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis 
euros). A 2.ª tranche a transferir, para os 
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agrupamentos de escolas, ocorrerá até 15 de 
janeiro de 2021. O valor a transferir na 2.ª tranche 
será calculado tendo por base os novos alunos que 
ingressaram nas escolas no decorrer do 1.º 
semestre, e de acordo com a informação prestada 
pelos Agrupamentos de escolas, no valor de 
34.954,00 € (trinta e quatro mil, novecentos e 
cinquenta e quatro euros), caso seja necessário. 
 
Aos agrupamentos de escolas será solicitada a 
prestação de contas das verbas transferidas e/ou 
caso se verifique, a devolução de saldo 
remanescente, em dois períodos distintos. O 1.º 
período será até ao último dia útil do ano civil, (31 
de dezembro de 2020), referente às verbas da 1.ª 
tranche. O 2.º período será após o término do ano 
letivo referente às verbas da 2.ª tranche. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PAGAMENTO DE FATURAS ÀS ASSOCIAÇÕES 
HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Proposta de Pagamento de Faturas às três 
Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Odivelas, a título de 
reembolso, no valor total 20.512,11 € (vinte mil 
quinhentos e doze euros e onze cêntimos) IVA 
incluído, no âmbito da necessidade de dotar as 
mesmas de equipamentos de proteção individual 
(EPI), tendo em conta a situação Pandémica, 
causada pelo vírus SARS-CoV-2, e da respetiva 
doença COVID19. De acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5486, de 2020.07.14, é proposto 
atribuir: à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Odivelas o valor total 13.142,33 € 
(treze mil cento e quarenta e dois euros e trinta e 
três cêntimos) IVA incluído; à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Pontinha o valor total de 2. 109,68 € (dois mil cento 
e nove euros e sessenta e oito cêntimos) IVA 
incluído; à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças o valor total de 5.260,10 € 
(cinco mil duzentos e sessenta euros e dez 
cêntimos) IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

EIXO DA JUVENTUDE - MEDIDA I 
 

Proposta de Candidaturas ao Programa Municipal 
de Odivelas (PAMO), Eixo da Juventude, Medida I, 
Atividade Regular. Consiste numa contribuição 
financeira anual e fixa, que visa o apoio ao 

desenvolvimento de atividade regular. De acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2020/5451, 
de 2020.07.13, é proposto atribuir uma 
contribuição financeira no valor de 9.775,00€ 
(nove mil, setecentos e setenta e cinco euros), às 
seguintes entidades: 

 
 

Quadro 1 PAMO 2020 – Eixo da Juventude 
 

Entidade 

Comparticipação 
prevista a atribuir 

Medida I 

AEP Grupo 19 / Pontinha 695,00€ 

AEP - Grupo 9 / Olival Basto 660,00€ 

AEP Grupo 11 / Odivelas 820,00€ 

CNE - Agrupamento 69 Odivelas 1.000,00€ 

CNE - Agrupamento 1177 Famões 1.000,00€ 

CNE - Agrupamento 879 Póvoa Santo 
Adrião 

1.000,00€ 

CNE - Agrupamento 1242 Ramada 1.000,00€ 

AGP – 1.ª Companhia de Odivelas 700,00€ 

AGEEP - Escuteiros e Guias de 
Caneças 

725,00€ 

Associação da Juventude Adventista 
– Núcleo dos Desbravadores de 
Odivelas 

845,00€ 

Associação da Juventude Adventista 
– Núcleo dos Desbravadores da Póvoa 
de Santo Adrião 

660,00€ 

Wizardsmile – Associação de Apoio a 
Crianças e Jovens - Projeto 
Transformar 

670,00€ 

Total 9.775,00€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

EIXO DA JUVENTUDE - MEDIDA II 
 

Proposta de Candidaturas ao Programa Municipal 
de Odivelas (PAMO), Eixo da Juventude, Medida II, 
aquisição de bens, serviços, equipamentos e 
Viaturas. Consiste numa comparticipação 
financeira a conceder anualmente. De acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/5451, de 
2020.07.13, é proposto atribuir uma contribuição 
financeira no valor total de 3.497,58€ (três mil, 
quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e 
oito cêntimos), às seguintes entidades: 
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Quadro 1 PAMO 2020 – Eixo da Juventude 
 

Entidade 

Comparticipação 
prevista a atribuir 

Medida II 

AEP Grupo 11 / Odivelas 1.263,20€ 

CNE - Agrupamento 879 Póvoa Santo 
Adrião 

868,87€ 

CNE - Agrupamento 1242 Ramada 341,21€ 

AGP – 1.ª Companhia de Odivelas 889,80€ 

Associação da Juventude Adventista 
– Núcleo dos Desbravadores de 
Odivelas 

134,50€ 

Total 3.497,58€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO GRANJAS NOVAS 
PROCESSO N.º 14102/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000, do 
Bairro Granjas Novas, para o Lote 49, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças. O pedido de 
alteração da licença administrativa foi apresentado ao 
abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro na sua atual redação e tem como 
objetivo o aumento do pé-direito máximo 
estipulado no regulamento do loteamento e, 
consequentemente, da cércea da edificação 
prevista e alteração do polígono de implantação 
definido para a edificação, para o lote 49, que se 
encontra vago, nos termos da informação técnica 
do setor de arquitetura e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/49, 
2020.07.13. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 04/2011 

BAIRRO DOS QUATRO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 643, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, por 

depósito caução n.º 10245, de 2020.06.29, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
6.480,98€ (seis mil quatrocentos e oitenta euros e 
noventa 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, 
ao abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro, na sua redação atual, nos termos 
da informação técnica e de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/48, de 2020.07.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

“DESPACHO N.º 24/PRES/2020 
 

Assunto: Avocação e Delegação e Subdelegação 
de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no 
Diretor do Departamento de Educação 
e Coesão Social, Dr. Gabriel Davide 
Lopes Caetano 

 
Considerando que: 
 
1. A delegação e a subdelegação de competências 

são o instrumento jurídico que tem como escopo 
promover a desconcentração administrativa, 
cujo princípio tem assento constitucional no 
artigo 267.º da CRP, o qual permite conferir 
maior celeridade, economia e eficiência às suas 
decisões; 

 
2. Através do meu Despacho n.º 42/PRES/2018, de 

28 de setembro de 2018, deleguei as minhas 
competências próprias e subdeleguei as que me 
foram delegadas pela Câmara Municipal de 
Odivelas, através da deliberação tomada na sua 
1ª Reunião Extraordinária, referente ao 
quadriénio 2017/2021, na Senhora Vereadora Ana 
Susana Oliveira dos Santos; 

 
3. A Senhora Vereadora Ana Susana Oliveira dos 

Santos encontra-se no gozo de licença parental 
no período compreendido entre o dia 8 de julho 
e o dia 4 de setembro de 2020; 

 
4. Importa assegurar o normal funcionamento das 

Unidades Orgânicas sob responsabilidade da 
Senhora Vereadora Ana Susana Oliveira dos 
Santos, avoco as minhas competências 
delegadas e subdelegadas através do despacho 
referido no ponto 2., e, considerando o disposto 
no artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, diploma que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), bem 
como o disposto nos artigos 44.º a 50.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, pelo presente despacho delego e 
subdelego no Diretor do Departamento de 
Educação e Coesão Social, Dr. Gabriel Davide 
Lopes Caetano, o exercício das competências 
abaixo indicadas, durante o período em que a 
Senhora Vereadora Ana Susana Oliveira dos 
Santos se encontre no gozo de licença parental, 
findo o qual caduca o presente despacho, nos 
seguintes termos e limites: 

 
a) Praticar, no âmbito das atribuições cometidas 

ao Departamento de Educação e Coesão 
Social, com exclusão do Gabinete de Saúde, 
todos os atos de gestão do serviço e despacho 
dos respetivos assuntos, incluindo atos 
preparatórios, instrutórios e instrumentais à 
tomada de decisão final pelo órgão competente, 
bem como adotar todas as medidas e ações 
necessárias ao cumprimento das orientações e 
determinações do ora delegante e 
subdelegante; 

 
b) Praticar os demais atos e formalidades de 

caráter instrumental necessários ao exercício 
da minha competência decisória; 

 
c) A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, para execução 
das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob sua 
responsabilidade; 

 
d) A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, para autorizar a 
realização das despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao 
limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências 
para a decisão de contratar referidas no artigo 
109.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, na 
sua redação atual, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, republicado em Anexo 
III ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
na sua redação atual; 

 
e) A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, para autorizar o 
pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais até ao limite de € 2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros); 

 
f) A competência prevista na alínea k) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, para enviar ao 
Tribunal de Contas os documentos que devam 
ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo 
do disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º, 
no âmbito das matérias ora delegadas; 
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g) A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, para gerir os 
recursos humanos dos estabelecimentos de 
educação; 

 
h) A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do 

artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, para praticar os 
atos necessários à administração corrente do 
património do município e à sua conservação, 
no âmbito das competências ora delegadas e 
colocadas sob sua responsabilidade. 

 
5. O delegante/subdelegante pode emitir diretivas 

ou instruções vinculativas para o delegado ou 
subdelegado sobre o modo como devem ser 
exercidos os poderes delegados ou 
subdelegados, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 49.º do CPA. 

 
6. A delegação e a subdelegação de competências 

ora efetuada poderá ser objeto de revogação 
total ou parcial por razões de mérito, 
conveniência ou oportunidade, ou anuladas 
administrativamente, com fundamento em 
invalidade, ao abrigo do disposto nos artigos 
165.º e 169.º do CPA. 

 
7. O delegante/subdelegante tem ainda o poder 

de avocar, ao abrigo da delegação ou 
subdelegação, bem como o de anular, revogar 
ou substituir o ato praticado pelo delegado ou 
subdelegado ao abrigo da delegação ou 
subdelegação, ao abrigo do disposto no artigo 
49.º do CPA. 

 
8. Em tais casos e enquanto o processo ou assunto 

não for remetido ao delegante/subdelegante, o 
delegado/subdelegado abster-se-á de praticar 
quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos desde a data 
da sua assinatura e caduca no dia 4 de setembro 
de 2020 
 
Odivelas,17 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO n.º 25/PRES/2020 
 

Assunto: Nomeação de Membros do Gabinete de 
Apoio à Vereação da Câmara Municipal 
de Odivelas 

 
Tendo por referência o teor dos meus Despachos 
n.º 47/PRES/2017 e nº 61/PRES/2019, e 
encontrando-se vago um lugar de Secretária no 
Gabinete de Apoio à Vereação nomeio, nos termos 
do artigo 42 nº 2 e dos nºs 3 e 4, do artigo 43.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
sob o Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, a Sra. Dra. Corália Viçoso 
Conceição Afonso Rodrigues, Secretária do 
referido Gabinete de Apoio à Vereação, com 
efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas,15 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 26/PRES/2020 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-
Presidente da Câmara Municipal, 
durante o período de férias 

 
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, encontrando-se 
ausente por motivo de férias, durante o período de 
23 e 24 de julho de 2020, DESIGNA para o 
substituir, durante o referido período, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador 
Edgar Luís Simões Valles, conforme despacho N.º 
39/PRES/2017, de 30 de outubro, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro e dos n.ºs 1 e 3 do artigo 42.° do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
Janeiro, o qual exercerá as suas competências 
próprias e as que lhe foram delegadas pela Câmara 
Municipal, no âmbito da Deliberação de 
Competências, publicada no Boletim das 
Deliberações e Decisões n.º 23, de 14 de novembro 
de 2017. 
 
Odivelas, 20 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

“DESPACHO N.º 02/VJPA/2020 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
ADJUNTA DO GABINETE DE APOIO AO 
VEREADOR JOÃO PAULO DA CRUZ 
ANTÓNIO, MARIA INÊS MARQUES DA 
FONSECA. 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição 
da República Portuguesa e com vista a uma 
administração mais célere, económica e eficaz, nos 
termos do n.º 6 do artigo 42.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e atentos os artigos 44.º 
a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
pelo presente Despacho subdelego na Adjunta 
Maria Inês Marques da Fonseca, o exercício 
durante a minha ausência em razão de férias no 
período de 25 de julho a 7 de agosto de 2020 e de 
17 a 23 de agosto de 2020, das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
44/PRES/2018, de 28 de setembro, retificado pelo 
Despacho n.º 45/PRES/2019, de 17 de setembro, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35.º 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, sem prejuízo do disposto no 
Despacho n.º 06/VJPA/2018, de 15 de outubro. 

 
Odivelas, 20 de julho de 2020 

 
O Vereador 

Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. 
Presidente Hugo Martins, exaradas nos termos do Despacho N.º 
44/PRES/2018 de 28 de setembro 2018, retificado pelo Despacho 

n.º 45/PRES/2019, de 17 de setembro. 

 
(João António)” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 01/DDCT/DDD/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º, da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente, 
subdelego, no período de 3 a 14 de agosto de 2020, 
na Técnica Superior, Sara Margarida Marques das 
Neves, a assinatura da correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos 
no âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
Odivelas, 28 de julho de 2020 

 
O Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Desportivo 
Por Subdelegação de Competências do Senhor 

Vereador Paulo César Teixeira, Através do 
Despacho n.º 01/VPCT/2019 de 12/09/2019 

 
(Rui Miguel da Costa Barata) 

 
 
 

“DESPACHO N.º 1/DJAG/DRHF/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura da correspondência 
e do expediente, no âmbito da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação 

 
Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 3, da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
subsequentes, delego, no período de 3 a 19 de 
agosto de 2020, na Técnica Superior, Piedade da 
Conceição Gageiro Lopes, a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação.  
 
Odivelas, 28 de julho de 2020.  

 
A Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 

Formação 
 

Cristina Mira” 
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“DESPACHO N.º 02/SMPC/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução de processos no âmbito do Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Odivelas  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro, 
e dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, delego no 
Coordenador Técnico Paulo Sérgio Ribeiro Tavares, 
entre o dia 03 de agosto de 2020 e o dia 07 de 
agosto de 2020, período em que me encontro de 
gozo de férias, a assinatura de correspondência ou 
do expediente necessário à mera instrução de 
processos no âmbito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Odivelas. 
 
Odivelas, 31 de julho de 2020 

 
O Coordenador Municipal de Proteção Civil 

Despacho n.º 27/PRES/2019 
 

Fernando MRL Moraes” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 4/DJAG/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito das competências subdelegadas, 
no âmbito da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento / Setor de Aquisições e 
Gestão de Stocks e Setor 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, durante 
o meu período de ferias de 10 a 21 de Agosto, o 
exercício da competência de assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento/Setor de 
Aquisições e Gestão de Stocks e do Setor de 
Armazém.  
 
Odivelas, 31 de julho de 2020 

 
Por subdelegação de competências do Diretor 

Municipal de Gestão e Administração Geral 
Despacho n.º 01/DMGAG/2020, de 10 de janeiro 

A Diretora do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral 

 
(Susana Teixeira, Dra.)” 

 

 

EDITAIS 
 

 
 

“EDITAL N.º 58/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011 
Bairro dos Quatro 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2011 do 
Bairro dos Quatro para os lotes 471 e 472, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 2731/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 03 de junho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“EDITAL N.º 68/PRES/2020 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 10/2002 do 
Bairro Sete Quintas AUGI 2 

União de Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 10/2002 do 
Bairro Sete Quintas AUGI 2 para o Lote 54, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo. 
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O processo de loteamento n.º 1376/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 26 de junho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“EDITAL N.º 69/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001 
Bairro Pedernais 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001 do 
Bairro dos Pedernais para o lote B130, consideram-
se notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 33688/LO encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 29 de junho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“EDITAL N.º 072/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2013 
Bairro do Girassol 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 

redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2013 do 
Bairro do Girassol para o lote 336, consideram-se 
notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 5764/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 7 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 

Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador da 
Câmara Municipal de Odivelas, Paulo César Teixeira, no 
uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro, 
durante o mês de junho de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/5862, de 2020.07.27 
(edoc/2020/42598): 
 
 
Processo n.º 100/2020/OP/GI 
Nome: Natalino Pedro Alves Pinto 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Flores, lote 39, Quinta das Canoas, 
Pontinha 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 91/2020/OP/GI 
Nome: Tânia Vanessa da Silva Teixeira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 234, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 210/2019/OP/GI 
Nome: Cesariana Filipe de Oliveira Santareno 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade  
Local: Rua 25 de Abril, lote 356, Bairro Vale Pequeno, 
Pontinha 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 549/2019/OP/GI 
Nome: Susana da Costa Almeida 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Cidade de Amarante, lote 206, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 201/2018/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Dias dos Santos Galante 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 16 de Abril, lote 158, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 03.06.2020 

Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 436/2017/OP/GI 
Nome: Isaura Pestana da Luz Rebelo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Estrada Municipal, nº 542, lote 4, Pontinha 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 517/2019/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Alves Dias 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Camacho Costa, lote 721, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 151/2020/OP 
Nome: Compreconcil-Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta do Barruncho, Granja da Paradela, lote 5, 
Póvoa de Santa Adrião 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 504/2019/OP/GI 
Nome: Construalvelos – Obras Publicas e Construção 
Civil, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Ponte Sôr, lote 224, Bairro Casal São 
Sebastião, Odivelas 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 501/2017/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Marechal Craveiro Lopes, nº 31, Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Homologo o auto da 
vistoria, deferimento da autorização de utilização e 
emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 134/2020/OP/GI 
Nome: Tiago Veloso Nabais 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Maria Lamas, lote 20, Bairro Casal do Rato, 
Pontinha 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 147/2020/OP/GI 
Nome: Coutinho e Funina, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Eng.º. Duarte Pacheco, lote 588, Bairro Casal 
dos Mochos, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 534/2019/OP/GI 
Nome: Fernando de Jesus Pinto 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua D. Inês de Castro, lote 191 A r/c Esq. Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 229/2019/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Marques da Silva 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 104, Bairro 
Encosta do Mourigo, Famões 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 135/2020/OP/GI 
Nome: Ana Paula Lemos Correia 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Viana da Mota, lote 76, Bairro Encosta do 
Mourigo, Famões 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 95/2020/OP/GI 
Nome: Volume Afirmativo, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua António Sérgio, lote 674, Bairro Casal da 
Silveira, Odivelas 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 189/2020/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta do Barruncho, Granja da Paradela, lote 3, 
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 372/2019/OP/GI 
Nome: Luís Manuel Lopes Oliveira 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Cidade de Rio Maior, lote 260, Bairro São 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 

Processo n.º 148/2020/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta do Barruncho, Granja da Paradela, lote 6, 
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 5/2020/OP 
Nome: Paulo Alexandre Abreu dos Santos Rosa 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Calçada da Amoreira, Viv Silva, Serra da Amoreira, 
Ramada 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 380/2019/OP 
Nome: FIEM – Representação e Administração Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Açores, Olival Basto 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 144/2020/OP 
Nome: IMOFUSTE – Sociedade Imobiliária, SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Casal da Carochia, lote 7, Bons Dias 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 148/2018/OP/GI 
Nome: Bruno Filipe Cebolais de Moura Semedo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 234, Famões 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Homologo o auto da 
vistoria, deferimento da autorização de utilização e 
emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 597/2019/OP/GI 
Nome: Rute Alexandra da Silva Simões 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Manuel Teixeira Gomes, lote 31, Bairro Tomada 
da Amoreira, Ramada 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 196/2015/OP 
Nome: Fabrica da Igreja Paroquial da Póvoa de Santo 
Adrião 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, Quinta da 
Palmeira, Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 592/2019/OP/GI 
Nome: Manuel Rodrigues da Silva 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua da Carochia, lote 28, Bairro da Carochia, 
Ramada 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 310/2019/OP/GI 
Nome: Desafios Partilhados – Construções Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Paulo Renato, lote 978, Bairro Casal Novo, 
Famões 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 311/2019/OP/GI 
Nome: Desafios Partilhados – Construções Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Paulo Renato, lote 979, Bairro Casal Novo, 
Famões 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 308/2019/OP/GI 
Nome: Conceição Paula e Filipa Bernardo, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 2 de Abril, lote 930, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 302/2016/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Tomás Luís 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua S. José, lote 9, Bairro Galo de Pera, Odivelas 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 48/2020/IP 
Nome: António Estevão Antunes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, nº 98, Ramada 
Data de despacho: 15.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 224/2017/OP/GI 
Nome: José Elso Viegas de Sousa Melo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Camélias, lote 37, Bairro Quinta da Barroca, 
Famões 
Data de despacho: 15.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 518/2017/OP/GI 
Nome: António Rodrigues Construções Unipessoal, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 

Local: Rua Cidade Peso da Régua, lote 213, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 15.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 564/2019/OP/GI 
Nome: Davide José Mansos Carrilho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Herminio Silva, lote 652, São Sebastião Norte, 
Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 15.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 33/2020/OP/GI 
Nome: Herdeiros de Joaquim Alves 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 8 de Junho, Bairro da Mimosa, Odivelas 
Data de despacho: 17.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 153/2020/OP/GI 
Nome: GRAFMIRGEM, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Eng.º. Duarte Pacheco, lote 596, Bairro Casal 
dos Mochos, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 17.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 294/2019/OP/GI 
Nome: Manuel Marques 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Portalegre, lote 72, Bairro Casal da 
Perdigueira, Pontinha 
Data de despacho: 17.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 58/2019/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Filipe Costa 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação 
Local: Rua do Bispo, lote 298, Bairro Casal do Bispo, 
Famões 
Data de despacho: 18.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 146/2020/OP/GI 
Nome: André Filipe Cotrim 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Associação, lote 132, Bairro do Girassol, 
Ramada 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
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Processo n.º 525/2019/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Esteves Pires 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Henrique Galvão. Lote 492, Bairro Saramagal, 
Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 152/2020/OP/GI 
Nome: Luís António Pereira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 38, Bairro Encosta do 
Mourigo, Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 130/2020/OP/GI 
Nome: Fernando Nuno Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Pedreira, lote 643, Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 122/2020/OP/GI 
Nome: Acácio Maria Justina Francisco 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de S, Martinho, lote 113, Vale Grande, Pontinha 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 103/2020/OP 
Nome: Fernando Ramos Baeta 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Ribeira do Troca, lote 7 A, Pontinha 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 359/2019/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Gomes de Almeida 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, 35 (lote 70), Bairro 
Tomada da Amoreira, Ramada 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 185/2020/OP/GI 
Nome: Associação de Moradores do Bairro Casal Novo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Paz, lote 268, Bairro Casal Novo, Odivelas 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 536/2019/OP/GI 
Nome: António Manuel Diogo Pinto 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 

Local: Rua Hermínia Silva, lote 653, S. Sebastião Norte, 
Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 94/2020/OP/GI 
Nome: Ana Rita Rodrigues Alves Pereira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Avenida da Liberdade, lote 352, Bairro Trigache 
Norte, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 463/2019/OP/GI 
Nome: Bruno Ricardo Rodrigues Batista 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, lote 129, 
Bairro Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 547/2019/OP/GI 
Nome: Paulo Alexandre Esteves Diogo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 1209, Bairro Casal Novo, 
Odivelas 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 161/2020/OP/GI 
Nome: José António Gonilho Carvalho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Soalheira, lote 49, Bairro Tomada da 
Amoreira, Ramada 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 307/2019/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Martins das Neves 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua de S. Miguel, lote 38, Pontinha 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 2/2020/OP/GI 
Nome: João Miguel Fernandes Marçal 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 7, Bairro Flor do Minho, 
Qualiab, Caneças 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 14/2020/OP/GI 
Nome: Ricardo Miguel Simões Almeida de Oliveira 
Godinho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Patrícios, lote 536 – B. Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 23.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 140/2020/OP/GI 
Nome: Carla Alexandra Matias Delgado Figueiredo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Associação, Lote 157 – Vale Pequeno – 
Pontinha 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto 
arquitetura 
 
Processo n.º 243/2018/OP/GI 
Nome: Tiago Alexandre Machado Ferreira Mateus 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Rodrigues Migueis – Lote 538 – Bairro dos 
Quatro – Famões 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 374/2018/OP/GI 
Nome: Abdul Gafar, Imo. Unipessoal, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Sousa de Carvalho – Lote 116 – Bairro Encosta 
do Mourigo – Famões 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 526/2019/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Fernandes Rodrigues 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Almada Negreiros, Lote 9 – B. Flor do Minho – 
Caneças 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 243/2019/OP 
Nome: Abdul Gafar, Imo. Unipessoal, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de Macau, lote 8 – Caneças 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 533/2019/OP/GI 
Nome: Ana Carina Sousa Silveira 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 10 – B. Flor do Minho - 
Caneças 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
Administrativa 
 

Processo n.º 109/2019/OP/GI 
Nome: Ricardo Manuel André Cruz 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Ator Ribeirinho – Lote 1023 – Bº Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
Administrativa 
 
Processo n.º 38/2019/OP 
Nome: Michele Fernanda Melro Santos 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua D. Nuno Alvares Pereira - Caneças 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a licença 
Administrativa 
 
Processo n.º 415/2019/OP/GI 
Nome: Mário de Jesus Ildefonso 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 25 de Abril, lote 337 – Bairro Vale Pequeno - 
Odivelas 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a licença 
Administrativa 
 
 
 
Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de junho de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/5861, de 2020.07.27 
(edoc/2020/42595): 
 
 
Processo n.º 433/2017/OP/GI 
Nome: José Miguel Delgado da Silva Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 187, Bairro 
Casal dos Apréstimos, Ramada 
Data de despacho: 01.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 425/2017/OP/GI 
Nome: SCAPL – Sociedade. Construções Abreu e Paçó, 
Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade Peso da Régua, lote 215, Bairro S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 01.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Alertando-se para as 
desconformidades legais e regulamentares detetadas e 
para as respetivas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
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Processo n.º 501/2019/OP 
Nome: Simopeças, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Casal da Barroca, Famões 
Data de despacho: 01.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 378/2017/OP/GI 
Nome: Mauro Ivan Santos Lima 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Olhão, lote 133, Bairro São Sebastião, 
Famões 
Data de despacho: 01.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 351/2017/OP 
Nome: Marcial Dias Santos Eufrásio 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua do Marianito, Odivelas 
Data de despacho: 02.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 305/2018/OP/GI 
Nome: Tiago Alexandre Pires Valério 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Impasse G4, lote 15, Bairro das Granjas Novas, 
Ramada 
Data de despacho: 02.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 189/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Henriques Sanches Ramos Jerónimo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 593, Casal 
dos Mochos, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 03.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 147/2017/OP/GI 
Nome: YASSIR IQBAL HAJI 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua José Gomes Ferreira, lote 39, Famões 
Data de despacho: 05.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 102/2017/OP/GI 
Nome: Nuno Manuel Dionísio Tintim 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 215, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 05.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 102/2020/OP/GI 
Nome: Tiago Porfírio Nabais Lourenço 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Natália Correia, lote 227, Bairro da Milharada, 
Pontinha 
Data de despacho: 05.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Alertando-se para as 
desconformidades legais e regulamentares detetadas e 

para as respetivas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
 
Processo n.º 125/2020/OP/GI 
Nome: Francisco Batista 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Dom Dinis, lote 220 A, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 08.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 126/2020/OP/GI 
Nome: Francisco Batista 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Dom Dinis, lote 222 A, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 08.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 539/2019/OP/GI 
Nome: Maria Emília Marques da Silva 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Moinhos, lote 24, Bairro Porto Pinheiro, 
Odivelas 
Data de despacho: 08.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 145/2020/OP/GI 
Nome: Ângelo Miguel da Silva Fernandes Neves 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Travessa Araújo Pereira, lote 181, Bairro do Girassol, 
Ramada 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 133/2020/OP/GI 
Nome: BACKFOCUS – ENTRETAINMEMT, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de Belém, lote 109, Bairro Moinho do Baeta, 
Caneças 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 136/2020/OP/GI 
Nome: António Fernando Conceição Vieira Portas 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, Bairro Sitio da 
Várzea, Ramada 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 137/2020/OP/GI 
Nome: Ana Filipa Matias Diz 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Malhoa, lote 1006, Bairro Casal Novo, 
Famões 
Data de despacho: 09.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
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Processo n.º 74/2020/OP/GI 
Nome: Eugénia Marisa Gomes Dias 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 100, Bairro 
Trigache Norte, Famões 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 482/2018/OP/GI 
Nome: Fernando Paulo Lisboa 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 397B, Pontinha 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 421/2019/IP 
Nome: Administração Conjunta B da Pedreira 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Bairro da Pedreira, Famões 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 104/2017/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Vieira da Fonseca 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Camacho Costa c/Rua Costa Pereira, lote 686, 
Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 12.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 339/2016/OP/GI 
Nome: Tiago Gonçalves & Gonçalves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Campo da Bola, lote 64, Bairro Quinta das 
Canoas, Famões 
Data de despacho: 16.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 337/2016/OP 
Nome: Filipe Manuel Marques Correia 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Hortos, Vale Covo, lote 1, Caneças 
Data de despacho: 16.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 351/2016/OP/GI 
Nome: Augusto Maurício Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 508, Bairro Trigache Norte, 
Bairo dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 16.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 63/2019 
Nome: Manuel Capristano de Freitas 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Arroteias, lote 2 A – 31, Caneças  
Data de despacho: 17.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Rejeite-se Liminarmente 
 
Processo n.º @ 4/2020 
Nome: António Manuel Vaz Cardoso 
Assunto: Autorização de Utilização 

Local: Rua de S. José, nº 12,  Caneças 
Data de despacho: 17.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 26/2017/OP/GI 
Nome: Cabeça de Casal de António Jesus Martins 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 598, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 18/.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 96/2016/OP/GI 
Nome: José Pires 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Lírios, nº 11, lote 174, Bairro Casal do Rato, 
Pontinha 
Data de despacho: 19.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 605/2019/OP/GI 
Nome: Maimuna Baldé 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Aveiro, lote 525, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 19.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Alertando-se para as 
desconformidades legais e regulamentares detetadas e 
para as respetivas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
 
Processo n.º 483/2019/OP/GI 
Nome: Homero & Associados – Transportes de Carga 
Geral, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Machado de Castro, lote 517, Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 19.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Alertando-se para as 
desconformidades legais e regulamentares detetadas e 
para as respetivas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
 
Processo n.º 180/2020/OP/GI 
Nome: LEÃOCOR – Pinturas Isolamentos Restauros e 
Construção, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Costa Pereira, lote 689, Bairro São Sebastião, 
Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 19.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 320/2018/OP/GI 
Nome: João Pedro Andrade Barros 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Os Lusíadas, lote B 33, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
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Processo n.º 93/2020/OP/GI 
Nome: Tiago Fidalgo Alves Faria 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Bairro Monte Verde, lote 84, Caneças 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 253/2017/OP/GI 
Nome: Isabel Inês Dias Catarino da Silva – Herdeiros de 
Aniceto Catarino 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote A 80, Bairro dos 
Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 175/2018/OP/GI 
Nome: Luís Miguel da Silva Santos 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 321, Bairro São Sebastião, 
Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 277/2017/OP/GI 
Nome: Pedro Manuel da Silva Carvalho 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 183, Bairro 
dos Apréstimos, Ramada 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 579/2019/OP/GI 
Nome: Alcina Maria Santos Oliveira Marques 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Luísa Tody, nº 14, Bairro Quinta das Pretas, 
Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º 173/2020/OP/GI 
Nome: Evangelina Maria Bonifácio de Brito 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Afonso, lote D 20, Bairro Casal da Caiada, 
Ramada 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 373/2016/OP/GI 
Nome: Patrícia Alexandra de Magalhães Domingos 
Coelho dos Santos 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 65, Bairro 
Trigache Norte, Famões 
Data de despacho: 22.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 476/2015/OP/GI 
Nome: Jaime Manuel Correia Antunes 
Assunto: Autorização de Utilização 

Local: Rua Carlos Reis, Lote 59 – B. Casal dos Apréstimos 
– Ramada 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 328/2016/OP/GI 
Nome: Maria Albertina Mata Gaspar Protela 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 3 –Quinta das Canoas – 
Pontinha 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 286/2017/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Ramos Páscoa e Outra 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de Santo Antão – Lote 378 – Bairro Casal Novo 
– Caneças 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 178/2017/OP/GI 
Nome: Exebermonium, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, Lote 204 – 
Bairro Casal dos Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 26.06.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o mês de junho de 2020, no uso da 
competência subdelegada pelo Vereador Paulo César 
Teixeira, através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de 
outubro, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/5856, de 2020.07.27 (edoc/2020/42535): 
 
 
Processo n.º 482/2019/OP/GI 
Nome: Gabriel Alexandre Paiva Correia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 127, Bairro Encosta do 
Mourigo 
Data de emissão: 05.06.2020 
Comprovativo n.º 034/2020 
 
Processo n.º 354/2019/OP/GI 
Nome: Manuel Ramos Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Nova de S. José, lote 11, Bairro de S. José 
Data de emissão: 05.06.2020 
Comprovativo n.º 035/2020 
 
Processo n.º 269/2019/OP/GI 
Nome: Paula Cristina Monchique Belo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Praceta Marcos de Portugal, lote 188, Bairro 
Encosta do Mourigo 
Data de emissão: 17.06.2020 
Comprovativo n.º 03672020 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 16 - 4 de agosto de 2020 

49 
 

Processo n.º 125/2020/OP/GI 
Nome: Francisco José Lourenço da Silva Baptista 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua D. Dinis, lote A 220, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 23.06.2020 
Comprovativo n.º 037/2020 
 
Processo n.º 126/2020/OP/GI 
Nome: Francisco José Lourenço da Silva Baptista 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua D. Dinis, lote A 222, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 23.06.2020 
Comprovativo n.º 038/2020 
 
Processo n.º 154/2018/OP/GI 
Nome: Daniel Engrácio Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Camacho Costa, lote 728, Bairro S. Sebastião 
Norte 
Data de emissão: 25.06.2020 
Comprovativo n.º 039/2020 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de junho de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/5860, de 2020.07.27 
(edoc/2020/42592): 
 
 
Alvarás de utilização 
 
 
Processo n.º 258/2017/OP/GI 
Nome: SCAPL-Sociedade de Construções Abreu e Paço, 
Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 626, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 02.06.2020 
Alvará n.º 091/2020 
 
Processo n.º 292/2018/OP/GI 
Nome: Luís Miguel Fernandes Marçal 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Fontainhas, nº 29, 29 A e 29 B de policia, 
UF de Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 02.06.2020 
Alvará n.º 092/2020 
 
Processo n.º @ 224/2015 – 14856/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Gomes Nunes da Silva Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Padre Cruz, nº 49 de policia, estacionamento 
ao nível piso 1, Bairro  
Casal do Bispo 
Data de emissão: 05.06.2020 
Alvará n.º 093/2020 
 
 
 

Processo n.º @ 29/2019 - 22959 
Nome: VITA-BIO – Gestão de Serviços de Saúde, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, nº 99, 99 A, 101 E 101 
A de policia, UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 09.06.2020 
Alvará n.º 094/2020 
 
Processo n.º 433/2017/OP/GI 
Nome: José Miguel Delgado da Silva Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, nº 12 e 12 A de 
policia, UF de  
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 12.06.2020 
Alvará n.º 095/2020 
 
Processo n.º 278/2017/OP/GI 
Nome: Cristina Alexandra de Sousa Oliveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Sol, lote 596 J, Casal Novo 
Data de emissão: 12.06.2020 
Alvará n.º 096/2020 
 
Processo n.º 102/2017/OP/GI 
Nome: Nuno Manuel Dionísio Tintim 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Sol Nascente, lote 215, Bairro do Sol Nascente 
Data de emissão: 16.06.2020 
Alvará n.º 097/2020 
 
Processo n.º 477/2018/OP/GI 
Nome: HOMERO & ASSOCIADOS – Transportes de Carga 
Geral, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua José Saramago, nº 29, 31 e 31 A de policia, UF 
de Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 16.06.2020 
Alvará n.º 098/2020 
 
Processo n.º 189/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Henrique Sanches Ramos Jerónimo e Lúcia 
Maria Francisco dos  
Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Engº. Duarte Pacheco, nº 17 e 17 A de policia, 
UF de Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 16.06.2020 
Alvará n.º 099/2020 
 
Processo n.º 148/2018/OP/GI 
Nome: Bruno Filipe Cebolais de Moura Semedo 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Sol Nascente, lote 234, Bairro do Sol Nascente 
Data de emissão: 16.06.2020 
Alvará n.º 100/2020 
 
Processo n.º 351/2016/OP/GI 
Nome: Augusto Maurício Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 508, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 18.06.2020 
Alvará n.º 101/2020 
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Processo n.º 337/2016/OP 
Nome: Filipe Manuel Marques Correia 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Macau, lote 1, Horta – Vale Covo 
Data de emissão: 19.06.2020 
Alvará n.º 102/2020 
 
Processo n.º 501/2017/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Cerqueira Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Marechal Craveiro Lopes, nº 31 e 31 A de polícia, 
UF de Póvoa  
de Stº. Adrião e Olival Basto 
Data de emissão: 23.06.2020 
Alvará n.º 103/2020 
 
Processo n.º 320/2018/OP/GI 
Nome: João Pedro Andrade Barros 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua dos Lusíadas, nº 9 e 9ª de policia, UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 29.06.2020 
Alvará n.º 104/2020 
 
 
Alvarás de Construção 
 
 
Processo n.º 71/2019/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Barbosa du Bocage, lote 682, Bairro Casal da 
Silveira 
Data de emissão: 01.06.2020 
Alvará n.º 142/2020 
 
Processo n.º 81/2018//OP/GI 
Nome: Ana Cristina Roque da Costa Almeida Sita 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 16 de Abril, lote 175, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 01.06.2020 
Alvará n.º 143/2020 
 
Processo n.º 419/2018/OP/GI 
Nome: INCRIVEL E POSITIVO, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 309, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de emissão: 03.06.2020 
Alvará n.º 144/2020 
 
Processo n.º 343/2019/OP/GI 
Nome: Nuno Tiago Augusto Berenguer Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua General Norton de Matos, lote 490, Bairro 
Casal da Silveira 
Data de emissão: 03.06.2020 
Alvará n.º 145/2020 
 
Processo n.º 22/2019/OP/GI 
Nome: INSTALADRILHO-Construções e Empreitadas, 
Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Fernando Balsinha, lote 700 A, Bairro São 
Sebastião Norte 
Data de emissão: 03.06.2020 
Alvará n.º 146/2020 
 

Processo n.º 444/2018/OP/GI 
Nome: David José Alfaiate Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 20, Bairro Sitio da 
Várzea 
Data de emissão: 04.06.2020 
Alvará n.º 147/2020 
 
Processo n.º 398/2019/OP/GI 
Nome: Adriano Dias Vaz 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Hortense Luz, lote 741, Bairro São Sebastião 
Norte 
Data de emissão: 05.06.2020 
Alvará n.º 148/2020 
 
Processo n.º 207/2017/OP 
Nome: Álvaro do Nascimento Brás 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Quinta do Segulim, lote AE 18, UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 05.06.2020 
Alvará n.º 149/2020 
 
Processo n.º 425/2017/OP/GI 
Nome: SCAPL-Sociedade de Construções Abreu e Paço, 
Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade Peso da Régua, lote 215, Bairro Casal de 
São Sebastião 
Data de emissão: 09.06.2020 
Alvará n.º 150/2020 
 
Processo n.º 362/2018/OP/GI 
Nome: Maria Isabel Jácomo Grade Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 460, Bairro 
Trigache Norte 
Data de emissão: 12.06.2020 
Alvará n.º 151/2020 
 
Processo n.º 316/2019/OP/GI 
Nome: Sara Daniela Taveira Figueiredo Caçador 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Vasco Matias, lote 315, Bairro Casal do Bispo 
Data de emissão: 12.06.2020 
Alvará n.º 152/2020 
 
Processo n.º 553/2019/OP/GI 
Nome: RANCHO - Comércio de Carnes, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Vasco da Gama, lote 1 e 1 A, UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 12.06.2020 
Alvará n.º 153/2020 
 
Processo n.º 183/2019/OP/GI 
Nome: Ricardo Manuel Lourenço da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 11, Bairro Flor do Minho 
Data de emissão: 12.06.2020 
Alvará n.º 154/2020 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 16 - 4 de agosto de 2020 

51 
 

Processo n.º 520/2019/OP/GI 
Nome: Alan Manuel Carvalho e Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 53, Bairro Novo do Trigache 
Data de emissão: 16.06.2020 
Alvará n.º 155/2020 
 
Processo n.º 115/2020/D/OVP 
Nome: Eleline Vales Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Jorge de Sena, lote 47, Bairro Sitio da Várzea 
Data de emissão: 17.06.2020 
Alvará n.º 156/2020 
 
Processo n.º 324/2019/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Morais Castanheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua São José, lote 43, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 17.06.2020 
Alvará n.º 157/2020 
 
Processo n.º 450/2016/OP/GI 
Nome: Carlos Eduardo Rodrigues Sarmento 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Raul Brandão/Rua Cesário Verde, lote 235, 
Bairro Trigache Norte 
Data de emissão: 18.06.2020 
Alvará n.º 158/2020 
 
Processo n.º 90/2019/OP/GI 
Nome: Assunção Fernandes Rei Bernardino 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Lisboa, lote 34, Bairro Casalinho da 
Azenha 
Data de emissão: 18.06.2020 
Alvará n.º 159/2020 
 
Processo n.º 120/2019/OP/GI 
Nome: José Carlos Silvestre Marques Bento 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 291, Bairro Casal de São 
Sebastião 
Data de emissão: 18.06.2020 
Alvará n.º 160/2020 
 
Processo n.º 246/2019/OP/GI 
Nome: João Daniel Gomes Marques 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 270, Bairro Casal de São 
Sebastião 
Data de emissão: 18.06.2020 
Alvará n.º 161/2020 
 
Processo n.º 159/2017/OP/GI 
Nome: Manuel Veríssimo Martinho da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira, lote 89, Bairro Novo das 
Queimadas 
Data de emissão: 19.06.2020 
Alvará n.º 162/2020 
 
Processo n.º 480/2017/OP/GI 
Nome: Eduardo Sérgio Abreu dos Reis Morais 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Raul Solnado, lote 33, Granjas Novas 
Data de emissão: 19.06.2020 
Alvará n.º 163/2020 
 

Processo n.º 564/2018/OP/GI 
Nome: Norberto dos Prazeres Monteiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 8 de junho, lote 90, Bairro da Mimosa 
Data de emissão: 25.06.2020 
Alvará n.º 164/2020 
 
Processo n.º 38/2020/OP/GI 
Nome: Filipe Miguel Santos Cardoso Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua  São Domingos, lote 47, Bairro Trigache Sul 
Data de emissão: 25.06.2020 
Alvará n.º 165/2020 
 
Processo n.º 514/2018/OP/GI 
Nome: Edite José Serrano Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Prof. Egas Moniz, lote 245, Bairro Casal do Rato 
Data de emissão: 25.06.2020 
Alvará n.º 166/2020 
 
Processo n.º 295/2018/OP/GI 
Nome: Adelino Ribeiro Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 32 C, Bairro dos 
Pedernais 
Data de emissão: 25.06.2020 
Alvará n.º 167/2020 
 
Processo n.º 269/2018/OP/GI 
Nome: Luís Carlos Gonçalo Monteiro e Dora Filipa Silva 
Coelho Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 227, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 25.06.2020 
Alvará n.º 168/2020 
 
Processo n.º 409/2019/OP/GI 
Nome: Vasco Luís Rosado Louret Ezequiel 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 16 de Abril, lote 159, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 29.06.2020 
Alvará n.º 169/2020 
 
Processo n.º 96/2019/OP/GI 
Nome: Diana Conceição Melo de Oliveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua José Malhoa, lote 1001, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 26.06.2020 
Alvará n.º 170/2020 
 
Processo n.º 284/2018/OP/GI 
Nome: Ana Maria Pereira Rainha 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 193, Bairro 
Trigache Norte 
Data de emissão: 29.06.2020 
Alvará n.º 171/2020 
 
Processo n.º 112/2020/OP/GI 
Nome: Anabela Lopes Bento Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Paz, lote 115, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 29.06.2020 
Alvará n.º 172/2020 
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Processo n.º 229/2019/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Marques da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 104, Bairro 
Encosta do Mourigo 
Data de emissão: 29.06.2020 
Alvará n.º 173/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


