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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2200..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“EM DEFESA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 
 
Vieram recentemente a público, noticias que nos dão 
conta da proposta de reestruturação da rede de 
transportes públicos por parte deste governo. 
 
Como se não bastassem os brutais aumentos dos bilhetes 
e passes sociais que este ano atingiram os utentes dos 
transportes públicos. Agora vêm mais aumentos e a 
redução do horário do Metro e dos autocarro 36 e 724 da 
Carris e a supressão do 206 e 205 – serviço nocturno, 
pondo em causa o direito à mobilidade – Direito este 
consagrado na Constituição da República Portuguesa. 
 
Em Janeiro deste ano os preços dos transportes 
aumentaram entre 3,5% e 4,5%. Em Agosto o aumento 
imposto inicialmente anunciado em 15%, ultrapassou 
mesmo os 25%. E, no que ao concelho de Odivelas diz 
respeito, o bilhete simples do Metro até Odivelas passou a 
custar mais 15%, enquanto que o passe L1 3ª Idade teve o 
brutal aumento de 17% e o L12 aumentou 24%. 
 
Das medidas de reestruturação dos transportes públicos 
que o governo está a ultimar constam: 
- A redução do período de funcionamento da linha 
Amarela do Metro entre o Campo Grande e Odivelas para 
as 21h30 linha esta que actualmente funciona até à 1h00 e 
a redução da linha azul entre o Colégio Militar e a 
Amadora; 
 
- A redução do número de carruagens do metro durante o 
fim-de-semana; 
 
 
 

- O encurtamento do percurso do 36 com destino final no 
Sr. Roubado, deixando assim de vir a Odivelas como 
acontece até agora; 
 
- A supressão das carreiras 205 e 206 da linha da 
madrugada que serviam Odivelas e Pontinha e do serviço 
nocturno da carreira 724 que servia a Pontinha; 
 
Com a desculpa da simplificação, a verdade é que o 
governo se transformou numa entidade de entrega aos 
grupos económicos de tudo o que é público e dá lucro. 
Ou seja, tendo como objectivo final a privatização do 
Metro e da Carris está a libertar estes meios de transporte 
público daquilo que consideram ser menos lucrativo, 
reduzindo uns serviços, suprimindo outros e eliminando 
postos de trabalho. 
 
Considerando que, a população de Odivelas nos últimos 
anos tem sido afectada no que se refere aos transportes 
públicos e mobilidade e se vê agora uma vez mais furtada 
nos seus direitos essenciais. 
 
Considerando que estas gravosas medidas transformarão 
Odivelas num subúrbio sem qualidade de vida, onde a 
mobilidade se torna um martírio, oneroso e difícil. 
Ficando o Concelho tão isolado como antes do 25 de 
Abril. 
 
E considerando que a vinda do Metro e da Carris até 
Odivelas não foi uma benesse, mas sim o resultado da luta 
das populações do concelho e o cumprimento do 
elementar direito à mobilidade. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida na sua 20.ª 
reunião ordinária de 2011, delibera: 
 
1. Repudiar qualquer intenção de alteração na rede de 
transportes que serve o concelho que imponha prejuízos 
no acesso aos transportes públicos e na mobilidade; 
 
2. Exigir do governo não só a manutenção da actual rede 
de transportes públicos no concelho de Odivelas, como a 
sua melhoria no que se refere aos transportes 
disponibilizados e à qualidade e adequação dos mesmos; 
 
3. Solidarizar-se com as lutas das populações por uma 
melhor rede de transportes e contra o aumento 
insuportável do custo dos mesmos. 
 
Odivelas, 8 de Novembro de 2011” 
 
(Aprovado por maioria) 
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

CAMPEONATO DA EUROPA DE KARATÉ  
CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL DA PONTINHA 

 
“Nos dias 23 e 24 de Outubro p.p. decorreu em Lisboa, o 
Campeonato da Europa de Karaté, onde o Concelho de 
Odivelas esteve representado por uma comitiva feminina 
de atletas de vários escalões do Clube Atlético e Cultural 
da Pontinha. 
 
Com apenas dois anos de existência da sua secção de 
Karaté Wado Rai, coordenada pelo também Seleccionador 
Nacional da modalidade, Frederico Silva, logrou alcançar 
extraordinários resultados, com a maioria das atletas a 
obter importantes classificações, inclusive com a conquista 
de várias medalhas, onde se destacam as brilhantes 
prestações de Carlota Silva, Josandra Alexandre, Sara Leal 
e Inês Pedro. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas congratula-se com o 
êxito conseguido por estas atletas e saúda o Clube Atlético 
e Cultural da Pontinha, quer pelo seu determinante 
contributo diário para o desenvolvimento desportivo, 
físico e humano dos nossos jovens através das 
modalidades que promovem, quer ainda por projectarem 
o Desporto e o nome do Concelho de Odivelas em 
termos nacionais e internacionais.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

14.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 2011 
12.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2011 

 
12.ª Alteração Orçamental de 2011, 14.ª Modificação 
Orçamental de 2011, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2011/10943, de 2011.11.04, e que 
farão parte integrante da acta da presente reunião 
 
“12.ª Alteração Orçamental 
 
A 12.ª Alteração Orçamental de 2011, tem como intuito a 
necessidade de proceder a alguns ajustamentos nas 
rubricas de diversos serviços municipais. 
 
De entre os vários movimentos de reforço destaque para: 
 
No Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial: 
 

� No projecto “Apoio ao Desenvolvimento de 
Actividades”, no valor de 42.000,00€ (quarenta e dois 
mil euros); 

 
� 20.000,00€ (vinte mil euros), referente a Encargos 

Diversos de Estrutura - Trabalhos Especializados. 
 
No Departamento de Obras Municipais: 
 
� Uma verba de 130.000,00€ (cento e trinta mil euros) 

para a rubrica “Trabalhos diversos em 
Escolas/Edifícios”; 

 
� No projecto referente à 2.ª Fase da EB1 n.º 9 de 

Odivelas - Arroja, o valor de 60.000,00€ (sessenta mil 
euros); 

 
No Departamento de Educação, Juventude e Cultura: 
 
� O valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) no projecto 

relativo a “Refeitórios Escolares EB1/JI”; 
 
� A inscrição de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), 

para o projecto “Sei! Odivelas” - aquisição de serviços; 
 
� No projecto PAADO - Medida 7 - Apoio 

Extraordinário ao Associativismo, o montante de 
20.000,00€ (vinte mil euros). 

 
No Departamento de Ambiente e Transportes: 
 
� Uma verba de 19.500,00€ (dezanove mil e quinhentos 

euros) respeitante ao projecto “Jardim Botânico”; 
 
� 20.000,00€ (vinte mil euros), referente à Prestação de 

Serviços de Contentores. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 651.247,40€ (seiscentos e cinquenta e um mil 
duzentos e quarenta e sete euros e quarenta cêntimos), 
verificando-se um acréscimo das despesas de capital no 
valor de 61.062,78€ (sessenta e um mil e sessenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos) por contrapartida de uma 
diminuição de igual montante ao nível das despesas 
correntes conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes  358.647,40 419.710,18 

Total de Despesas Capital  292.600,00 231.537,22 

Total Geral  651.247,40 651.247,40” 

(un: euros) 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL 
 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 
POR TEMPO INDETERMINADO 

NA CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 
 
Abertura do procedimento concursal comum com 
objectivo de ocupação de quatro postos de trabalho na 
modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, na categoria de Assistente 
Operacional, para o desempenho de funções nas 
instalações desportivas sob gestão municipal, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/10333. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA 
VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Versão final do Projecto de Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul (conforme planta 
constante do processo n.º 11/GPE/EPRUAC/2011) e 
Respectivo Plano Estratégico de Reabilitação Urbana, sem 
qualquer tipo de alteração após o período de discussão 
pública decorrido entre os dias 27 de Setembro e 27 de 
Outubro de 2011, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/10810, de 2011.10.31. O 
Projecto, o respectivo Plano e a abertura do período de 
discussão publica foram deliberados na 5.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 de 
Setembro de 2011 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 16/2011, de 13 de Setembro, pág. 7). 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

FOGO MUNICIPAL 
 

 
 

ALIENAÇÃO DE FOGO MUNICIPAL 
 

Alienação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, do 
fogo municipal sito na Rua António Aleixo, 7, 2.º Esq., na 
Póvoa de Santo Adrião, com o objectivo de o titular do 
arrendamento o poder adquirir pelo valor de €17.224,54 

(dezassete mil, duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta 
e quatro cêntimos), de acordo com o proposto e nos 
termos da informação n.º Interno/2011/10698, de 
2011.10.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS ÀS 
CRIANÇAS E ALUNOS DA EB1/JI PORTO PINHEIRO 

(1.º PERÍODO DO ANO LECTIVO 2011/2012) 
 

Transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, para efeitos de comparticipação das 
refeições fornecidas às crianças e alunos da Escola Básica 
1 (EB1) e Jardim de Infância (JI) Porto Pinheiro, 
(referente ao 1º Período do Ano Lectivo 2011/2012), num 
valor estimado de €18.610,42 (dezoito mil seiscentos e dez 
euros e quarenta e dois cêntimos) de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2011/9541, de 2011-
10-17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

REALIZAÇÃO DO ESTUDO CONCEPTUAL DO 
PARQUE URBANO DE ODIVELAS. 

 
Autorização para o início do procedimento por ajuste 
directo para aquisição do serviço referente à realização do 
Estudo Conceptual para o Parque Urbano de Odivelas, no 
valor de €24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 
euros), acrescido de IVA, para uma área de intervenção, 
com aproximadamente 73.480m2, localizada a nascente da 
entrada clássica de Odivelas e circunscrita pelas vias 
regionais, CRIL e IC22. Remata, a Norte, com frente 
urbana da cidade e com o Rio da Costa, de acordo com o 
proposto na informação n.º 019/DPUPE/FL/2011, de 
2011-11-03, e conforme o disposto no caderno de 
encargos e convite que se encontram anexos à 
informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS 
 

 
 

CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS 
JOGO CAMPEONATO NACIONAL DE FUTSAL 

(SCP X MODICUS) E UEFA FUTSAL CUP - ELITE ROUND 
 

Ratificar o contrato de cedência do direito de utilização 
temporária do Pavilhão Multiusos de Odivelas, celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Sporting Clube 
de Portugal, para realização dos Jogos do Campeonato 
Nacional de Futsal (SCP X Modicus) e da UEFA Futsal 
Cup – Elite Round, a realizar nos dias 12, 16, 17, e 19 de 
Novembro de 2011, bem como o restante apoio logístico 
por parte da Câmara Municipal de Odivelas, composto 
por: serviço de carregadores, com um custo estimado de 
€180,66 (cento e oitenta euros e sessenta e seis cêntimos) 
custos directos; camião grua, com um custo estimado de 
€120,00 (cento e vinte euros) custo indirecto, para 
carregar e descarregar materiais; transportes, com um 
custo estimado de €632,47 (seiscentos e trinta e dois euros 
e quarenta e sete cêntimos) custo indirecto; apoio técnico 
com um custo estimado de €237,60 (duzentos e trinta e 
sete euros e sessenta cêntimos) custos directos. Apoios 
num valor total de €1.170,73 (mil cento e setenta euros e 
setenta e três cêntimos) de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2011/10599, de 2011-11-03.  

 
 

“CONTRATO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE 
UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESPAÇO 

 
(Minuta) 

 
ENTRE: 
 
a) O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Pessoa Colectiva … … …, 
representado por …………………., com poderes para o 
acto, conforme Despacho/Deliberação Nº …………. de 
……., adiante designado como Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
b) O Sporting Clube de Portugal – Associação Desportiva 
de Utilidade Pública, Pessoa Colectiva nº 500 766 630, 
com sede no Estádio Alvalade XXI, freguesia do Lumiar, 
concelho de Lisboa, representado por ………………, 
membros do respectivo Conselho Directivo, adiante 
designado por SCP, como Segundo Outorgante; 
 
E POR AMBOS FOI DITO: 
 
1.º - Que o Município de Odivelas na qualidade de 
entidade gestora do pavilhão Multiusos de Odivelas 
(PMO), bem como das respectivas áreas envolventes e 
zonas de apoio, sito no ……., Odivelas; 
 

2.º - Que o Município de Odivelas cede ao Sporting Clube 
de Portugal o direito de utilização temporária do PMO, 
áreas envolventes e de apoio, no período compreendido 
entre os dias 10 a 21 de Novembro, em regime de 
exclusividade, para a organização do jogo do Campeonato 
Nacional de Futsal entre o SCP e o Modicus (evento teste) 
e a realização do UEFA Futsal Cup – Elite Round; 
 
3.º - Que o SCP, reciprocamente, aceita a cedência do 
direito de utilização temporária do PMO; 
 
4.º - Que é redigido o presente contrato de cedência do 
direito de utilização temporária de espaço, que ambos os 
outorgantes aceitam, a reger nos termos e condições 
constantes das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Para efeitos de realização do jogo do Campeonato 
Nacional de Futsal entre o SCP e o Modicus e do UEFA 
Futsal Cup – Elite Round, o Município de Odivelas, cede, 
ao Sporting Clube de Portugal, no período de 10 a 21 de 
Novembro, em regime de exclusividade: 
 
a) a utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas (nave 
central para jogos e treinos; nave secundária para 
aquecimento das equipas); 
 
b) a utilização da sala de reuniões, para uso dos Delegados 
UEFA; 
 
c) a utilização de quatro balneários a utilizar pelas equipas 
participantes, dois balneários para as equipas de 
arbitragem e um balneário para a realização do controlo 
anti-doping da prova; 
 
d) a utilização de duas salas/gabinetes, com linha 
telefónica instalada para acesso a fax; 
 
e) a utilização do Auditório; 
 
f) a utilização do espaço de restauração do PMO para 
suporte do catering da zona VIP; 
 
g) a utilização de uma sala destinada à imprensa com linha 
telefónica instalada para acesso a fax; 
 
h) a utilização de uma sala para apoio médico 
(enfermagem e fisioterapia); 
 
i) a utilização de uma sala para arrumos da organização; 
 
j) o direito de instalar um quiosque no PMO para venda 
de produtos do Sporting Clube de Portugal; 
 
k) o processo de organização e venda dos bilhetes para a 
assistência aos jogos. 
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Cláusula Segunda 
(Períodos de Cedência) 

 
1- O período da cedência do espaço será faseado, em 
função das várias actividades a desenvolver, da seguinte 
forma: 
 
- Dias 10 e 11 de Novembro – Montagem do piso 
desportivo e instalação da Organização; 
 
- Dia 12 de Novembro – Jogo do Campeonato Nacional 
de Futsal SCP X Modicus (evento teste para o UEFA 
Futsal Cup) 
 
- Dias 11, 14, 15, 16, 17 e 18 de Novembro – Treinos; 
 
- Dias 16, 17 e 19 de Novembro – Jogos do UEFA Futsal 
Cup – Elite Round; 
 
- Dia 20 e 21 de Novembro – Desmontagem de piso 
desportivo, recolha de material da Organização e limpeza 
das instalações. 
 
2- As montagens serão efectuadas preferencialmente entre 
as 09.00h e as 24.00h, podendo este horário ser 
prorrogado quando circunstâncias excepcionais o 
imponham, com o conhecimento e concordância prévia 
do Coordenador do PMO. 
 
3- A antecipação e/ou adiamento do jogo do Campeonato 
Nacional de Futsal entre o SCP e o Modicus e/ou do 
UEFA Futsal Cup – Elite Round, por motivos 
imponderáveis, de força maior ou por decisão da UEFA, 
confere ao SCP o direito de realizar estas competições em 
data alternativa, sem custos adicionais, em caso de 
disponibilidade do espaço. 

 
Cláusula Terceira 

(Retribuição) 
 

1- O SCP pagará ao Município de Odivelas a título da 
utilização do PMO, a quantia correspondente a 50% 
(metade) do valor líquido obtido com a receita da 
bilheteira, deduzidos os custos suportados com o 
policiamento, Agentes de Recinto Desportivo (ARD’S), 
concepção e impressão dos ingressos, num valor líquido 
mínimo de €3000 (três mil euros). 
 
2- O valor líquido da receita resultante da venda dos 
bilhetes será apurado no prazo de sete dias após o termo 
do UEFA Futsal Cup – Elite Round. 
 
3- O Município de Odivelas poderá negociar patrocínios 
para o UEFA Futsal Cup – Elite Round, desde que os 
mesmos não colidam com os compromissos previamente 
assumidos pelo SCP junto dos seus próprios 
patrocinadores e parceiros. 
 
4- Para o efeito do disposto no número anterior, o 
Município de Odivelas solicitará ao SCP, até cinco dias 

antes do início do UEFA Futsal Cup – Elite Round, a 
aprovação expressa dos patrocínios angariados remetendo, 
para o efeito, o nome dos patrocinadores e características 
dos patrocínios. 
 
5- Para efeitos do disposto no número anterior, o SCP 
será responsável pela concepção e produção dos meios 
publicitários a incluir no recinto de jogo, de acordo com 
as normas UEFA, na segunda linha de publicidade, 
destinada ao Município de Odivelas. 
 
6- As receitas provenientes dos patrocínios angariados 
pelo Município de Odivelas constituirão receita exclusiva 
própria. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos do Município de Odivelas) 
 

1- Para além dos direitos estabelecidos no presente 
contrato o Município de Odivelas poderá inserir, no piso 
do PMO, no centro do campo de jogo, o logótipo e/ou 
imagem institucional em vigor na Câmara Municipal de 
Odivelas, cabendo-lhe suportar os custos com a sua 
concepção, produção e instalação. 
 
2- O Município de Odivelas procederá, de forma directa 
ou indirecta, à exploração dos bares no PMO no decorrer 
dos jogos a realizar, não podendo nos mesmos 
comercializar produtos ou marcas concorrentes com os 
patrocinadores do SCP, como sejam águas, refrigerantes, 
sumos e cervejas. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

1- Para além das obrigações decorrentes do presente 
contrato, o Município de Odivelas obriga-se a: 
 
a) manter as áreas do PMO em bom estado de 
conservação, de utilização e funcionamento, diligenciando 
para que todas as instalações e equipamentos a serem 
utilizados pelo SCP, satisfaçam plenamente o fim a que se 
destinam; 
 
b) disponibilizar o PMO com todas as condições para a 
prática da modalidade Futsal, nomeadamente com um 
marcador electrónico, uma mesa para cronometrista com 
seis lugares e servida por internet por cabo, e bancos de 
suplentes individuais (cadeiras); 
 
c) contratar e assegurar os encargos decorrentes com o 
pessoal e manutenção do PMO durante os jogos a 
realizar, diligenciando para que, sempre que necessário, o 
aludido pessoal se apresente com os equipamentos 
devidamente fornecidos para o efeito pelo SCP; 
 
d) assegurar que mais nenhuma actividade será 
desenvolvida no PMO nos dias de jogo; 
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e) dotar o jogo do Campeonato Nacional de Futsal entre o 
SCP e o Modicus e o UEFA Futsal Cup – Elite Round, 
com um seguro de responsabilidade civil com a cobertura 
dos seguintes danos e respectivas montantes mínimos: (i) 
€10.000 por morte, (ii) €25.000 por lesão (sem franquia), 
(iii) €50.000 por lesão permanente, (iv) €3.000 por 
despesas de salvamento e transporte, (v) €30 por dia, em 
caso de internamento hospitalar, acrescido de suplemento 
por convalescença, estando em todo o caso a 
responsabilidade acumulada limitada ao valor de 
€10.000.000; 
 
f) assegurar que o PMO é servido por internet wi-fi em 
todas as zonas de trabalho, nomeadamente nas salas 
afectas à Organização, considerando no entanto as 
eventuais limitações de natureza técnica, por questões 
espaciais ou outras, que possam condicionar ou limitar tal 
necessidade; 
 
g) assegurar que a bancada de imprensa, estará dotada de 
internet wi-fi e cabo; 
 
h) desenvolver e garantir paralelamente o «Programa de 
Voluntariado» do UEFA Futsal Cup, assegurando para tal 
70 (setenta) elementos, para cooperação nas diferentes 
tarefas de apoio à Organização; 
 
i) apoiar institucionalmente o SCP no pedido de 
bombeiros a afectar para o UEFA Futsal Cup – Elite 
Round. 
 
2- Para o efeito do disposto na alínea a) no número 
anterior os outorgantes elaborarão um auto de entrega e 
um auto de recepção das instalações, no início e termo do 
período de utilização, respectivamente, do qual constará, 
discriminadamente, o estado do PMO no momento da 
cedência ao SCP e da respectiva entrega por este ao 
Município de Odivelas. 

 
Cláusula Sexta 

(Direitos e Obrigações do Sporting Clube de Portugal) 
 

1- Para além das obrigações constantes em outras 
cláusulas do presente contrato, o SCP obriga-se ainda a: 
 
a) respeitar as regras da FPF e UEFA na preparação e 
organização geral do jogo do Campeonato Nacional de 
Futsal entre o SCP e o Modicus e do UEFA Futsal Cup – 
Elite Round; 
 
b) responder pelos danos causados no PMO, respectivas 
áreas envolventes e zonas de apoio, desde que decorrentes 
de actos de vandalismo directa ou indirectamente 
relacionados com o decorrer dos jogos a realizar; 
 
c) proceder, por sua conta, à montagem e desmontagem 
do piso desportivo para a realização dos jogos na nave 
central do PMO, bem como à instalação de balizas e 
demais equipamentos indispensáveis ao normal desenrolar 
do jogo; 

 
d) proceder à instalação de marquesas nos balneários das 
equipas; 
 
e) garantir a devida recolha de resíduos médico-
hospitalares usados, quer no posto médico e sala de 
doping, quer nos balneários afectos às equipas, ora pelas 
suas equipas médicas, ora pelos serviços médicos de 
apoio; 
 
f) proceder à instalação do material de imagem, 
designadamente stand-ups, e demais material exigido pela 
FPF e UEFA; 
 
g) proceder ao pagamento dos Agentes de Recinto 
Desportivo (ARD’S) e policiamento; 
 
h) proceder ao pagamento dos bombeiros e demais 
entidades cuja presença é obrigatória nos termos da lei; 
 
i) assegurar, por sua conta, os serviços de 
locução/animação dos eventos; 
 
j) ceder ao Município de Odivelas 50 (cinquenta) 
bilhetes/convite para o jogo do Campeonato Nacional de 
Futsal entre o SCP e o Modicus e 71 (setenta e um) 
bilhetes/ /convite para cada dia de competição do UEFA 
Futsal Cup – Elite Round (Tribuna VIP – 13 [treze], 
Bancada VIP – 8 [oito]; Bancada – 50 [cinquenta]); 
 
k) colocar as marcas e logótipos dos patrocinadores em 
exclusividade do UEFA Futsal Cup – Elite Round na 
primeira linha de publicidade do recinto de jogo, com 
excepção das marcas e logótipos do Município de 
Odivelas e patrocinadores que este venha a angariar, que 
se confinarão à segunda linha de publicidade, nos termos 
do presente contrato; 
 
l) o SCP obriga-se, no decorrer do prazo previsto para 
desmontagens e limpeza do PMO, após o UEFA Futsal 
Cup, a remover todo e qualquer material usado para 
fixação de informação geral e dressing afectos ao evento, 
assumindo a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes das referidas aplicações; 
 
m) fazer deslocar diariamente, em datas a acertar 
oportunamente entre as partes, atletas da equipa de futsal 
(escalão Sénior), às quatro escolas secundárias do 
Concelho de Odivelas, para acções de promoção e 
divulgação do UEFA Futsal Cup – Elite Round; 
 
n) assegurar uma visita ao Estádio Alvalade XXI em dia 
de jogo de Campeonato Nacional de Futebol, garantindo 
o acesso a este, para 50 (cinquenta) crianças de instituição 
social infantil do Concelho de Odivelas, a indicar 
oportunamente. 
 
2- Os materiais instalados pelo SCP no PMO são 
propriedade deste, não adquirindo o Município de 
Odivelas qualquer direito sobre os mesmos. 
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Cláusula Sétima 
(Da utilização dos espaços do PMO) 

 
O Município de Odivelas será responsável pelos danos ou 
actos que voluntária ou involuntariamente sejam 
provocados no PMO, durante a vigência do presente 
contrato, pelo respectivo pessoal ou pessoal por si 
contratado, designadamente pessoal de apoio, vigilância e 
limpeza, independentemente da faculdade do exercício do 
direito de regresso que venha a existir nos temos gerais de 
direito. 

 
Cláusula Oitava 

(Vinculação das Partes) 
 

Quaisquer assuntos, pedidos, ordens e alterações 
contratuais relacionadas com a cessão do direito de 
utilização temporária de espaços regulada pelo presente 
Contrato apenas vincularão as partes, desde que 
autorizadas pelas pessoas indicadas de seguida: 
 
- SCP 
………………………. 
………………………. 
 
- CMO 
………………………. 
………………………. 

 
Cláusula Nona 

(Resolução do Contrato) 
 

1- Para além dos casos expressamente previstos no 
presente Contrato ou resultantes directamente da lei, a 
parte em benefício da qual determinada obrigação é 
estabelecida, poderá resolver o presente contrato no caso 
de incumprimento grave ou reiterado e não sanado das 
obrigações da outra parte, nos termos previstos nos 
números seguintes. 
 
2- Verificada uma situação de incumprimento grave ou 
reiterado das obrigações de qualquer das partes, poderá a 
parte em benefício da qual esta obrigação foi estabelecida, 
interpelar a parte faltosa para, no prazo que razoavelmente 
fixar, cumprir a sua obrigação ou corrigir as consequências 
do incumprimento. 
 
3- Caso a parte faltosa não cumpra as suas obrigações ou 
não corrija as consequências do incumprimento no prazo 
fixado no número anterior, poderá a parte em benefício da 
qual a obrigação foi estabelecida, resolver de imediato o 
presente contrato. 
 
4- A resolução do presente contrato constitui a parte 
faltosa no dever de indemnizar a outra devendo a 
indemnização ser fixada nos termos gerais de Direito. 
 
5- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o 
SCP poderá ainda resolver o contrato, de imediato, por 
mera notificação ao Município de Odivelas, e sem 

prejuízo da obrigação de pagamento por esta de 
indemnização nos termos gerais do Direito, se este não 
lograr entregar-lhe o PMO nas condições que permitam a 
cabal execução do presente Contrato, e acordadas pelas 
partes. 

 
Cláusula Décima 
(Comunicações) 

 
1- Salvo indicação expressa em contrário, as 
comunicações entre as Partes a efectuar ao abrigo do 
presente Contrato devem ser efectuadas por escrito, 
mediante carta, fax e/ou correio electrónico e dirigidas 
para os seguintes endereços: 
 
SCP – Sporting Clube de Portugal 
A/C - Sr. Miguel Albuquerque 
Morada: Estádio José de Alvalade – 3º Piso, Rua 
Professor Fernando da Fonseca, 1600 – 616 Lisboa 
Telefone: + 351 217516606 
Fax: + 351 217516585 
E-mail: mralbuquerque@sporting.pt 
 
Município de Odivelas 
A/C –  
Morada: 
Telefone: 
Fax: 
E-mail: 
 
2- As comunicações efectuadas nos termos do número 
anterior considerar-se-ão realizadas na data da respectiva 
recepção ou, se fora das horas normais de expediente, no 
dia útil imediatamente seguinte. 
 
3- As comunicações ou notificações efectuadas através de 
fax ou correio electrónico só se consideram válidas com o 
respectivo comprovativo de envio, sendo igualmente 
necessário neste último caso, recibo de leitura. 
 
4- As Partes deverão comunicar qualquer alteração do 
domicílio convencionado mediante carta registada com 
aviso de recepção. 

 
Cláusula Décima Primeira 

(Alterações) 
 

O presente Contrato só poderá ser alterado mediante 
acordo escrito entre as Partes. 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Vigência) 
 

1- O presente Contrato iniciar-se-á à data da respectiva 
outorga e caducará após o termo do UEFA Futsal Cup – 
Elite Round. 
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Cláusula Décima Terceira 
(Lei e jurisdição aplicáveis) 

 
1- O presente contrato rege-se e será interpretado 
segundo a lei portuguesa. 
 
2- Todas as questões relativas à validade, interpretação e 
execução do presente contrato serão da exclusiva 
competência do Foro do Tribunal da Comarca de Lisboa. 
 
Feito em Odivelas, aos sete dias do mês de Novembro de 
2011, em duplicado, sendo cada exemplar para cada uma 
das partes. 
 
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 
_________________________ 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
________________________” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARECER PRÉVIO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DE CONTENTORES 

 
Emissão de parecer prévio favorável e vinculativo para a 
aquisição do serviço de colocação /remoção de 
contentores de 8 e 20 m3, através da celebração de 
contrato de prestação de serviços, nas condições 
propostas da informação n.º Interno/2011/10133, de 11-
10-13, e de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2011/10970, de 11-11-07 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PRÉMIOS DE MÉRITO “RAINHA SANTA ISABEL” 
ANO LECTIVO 2010/2011 

 
Atribuição dos Prémios de Mérito “Rainha Santa Isabel”, 
destinados a distinguir o melhor aluno do 12.º ano de 
escolaridade do ensino secundário regular e o melhor 
aluno finalista do ensino profissional, na disciplina de 
português, do Concelho de Odivelas, no ano lectivo de 
2010/2011, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2011/10575, de 2011-10-25. Atribuição do 
prémio pecuniário no valor de €750,00 (setecentos e 
cinquenta euros) à aluna Ana Luísa Freire Nascimento, 
que frequentou o ano lectivo 2010/2011, no Instituto de 

Odivelas, na disciplina de Português do Ensino 
Secundário Regular. Atribuição do prémio pecuniário no 
valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) à aluna 
Carolina da Costa Rodrigues, que frequentou o ano lectivo 
2010/2011, na Escola Profissional Agrícola D. Dinis, 
Paiã, na disciplina de Português do Ensino Profissional de 
nível 3. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS – CCDTMO 

 
Atribuição ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas, no âmbito do 
PAADO – Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas – Medida 3, de um conjunto de 
apoios, para realização do V Torneio de Futsal, cuja 
realização está previsto para os dias 10 e 17 de Dezembro 
de 2011, no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/10770, de 2011-10-31: 
 
Cedência de instalações desportivas, Pavilhão Desportivo 
do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, nos dias 
10 e 17 de Dezembro de 2011 entre as 09h00m e as 
13h00m, em regime de isenção, com um custo indirecto 
de €80,00 (oitenta euros); 
 
Oferta de oito troféus, num valor estimado de €205,00 
(duzentos e cinco euros), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Associação de Futsal de Odivelas, no âmbito 
do PAADO – Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas – Medida 3, de um conjunto de 
apoios, para realização do V Torneio do Serviço de 
Finanças de Odivelas, cuja realização está prevista entre os 
dias 08 de Outubro e 26 de Novembro de 2011, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/10509, de 2011-10-24: 
 
Oferta de oito Troféus de classificação, um Troféu de 
melhor marcador e 1 troféu de melhor guarda-redes, num 
valor estimado de €230,00 (duzentos e trinta euros), já 
com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
 

Atribuição ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no âmbito do PAADO – Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo de Odivelas – Medida 6, 
nos dias 20 de Novembro e 03 de Dezembro de 2011, 
para deslocação a Vilar, com um custo estimado de 
€118,84 (cento e dezoito euros e oitenta e quatro 
cêntimos), e a Aveiras de Cima, com um custo estimado 
de €99,45 (noventa e nove euros e quarenta e cinco 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/10579, de 2011-10-25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO DAS PATAMEIRAS 
 

Atribuição ao Clube Atlético das Patameiras, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
com um custo estimado de €141,74 (cento e quarenta e 
um euros e setenta e quatro cêntimos), no âmbito do 
PAADO – Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas – Medida 6, no dia 19 de 
Novembro de 2011, para deslocação a Ribamar 
(Lourinhã), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/10879, de 2011-11-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO ENCOSTA DO MOURIGO, FREGUESIA DE FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

N.º 9/2001 - LOTES 77 E 78 
PROCESSO N.º 2039/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 9/2001 do Bairro 
Encosta do Mourigo, para os lotes 77 e 78, requerida por 
Inácio Rosa, nas condições propostas na informação 
técnica n.º 297/RD/DRU/ DGOU/2011, constante do 
processo n.º 2039/RC. 
 
Parâmetros urbanísticos alterados: 
 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

 Alvará n.º 9/2001 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

77 365 1 2 H+C 214 428 
78 344 1 2 H+C 214 428 

 

 Alteração ao Alvará n.º 9/2001 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

77 Anulado 
78 709 2 2+S H+C 490 865 
 
 
Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 
Alvará n.º 
9/2001 

Alteração ao 
Alvará n.º 9/2001 

TOTAL DA ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 27 425,00 m2 27 487,00 m2 

NÚMERO DE LOTES 200 199 
3.2 DO REGULAMENTO 
(área verde dentro dos lotes) 19 285,00 m2 19 279,00m2 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DO BISPO, FREGUESIA DE FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/92 

LOTES 10, 39, 76, 117, 138, 208, 255, 256, 286 E 420 
PROCESSO N.º 47389/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2005 do Bairro 
Casal do Bispo, em Famões, para os lotes 10, 39, 76, 117, 
138, 208, 255, 256, 286 e 420, requerida pela Associação 
de Proprietários e Moradores do Bairro Casal do Bispo, 
nas condições propostas na informação do sector jurídico 
n.º 038/IF/DRU/DGOU/2011 e das informações 
técnicas n.º 05/RD/DRU/DGOU/2011 e n.º 
126/TR/DRU/ DGOU/2011, constante do processo n.º 
47389/RC. 
 
 
Parâmetros urbanísticos alterados: 
 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

 Alvará n.º 8/92 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

Uso 
Nº 

Pisos 

10 367 120 240 1H 2 
39 214 93 186 1H 2 
76 268 106 212 1H 2 
117 294 145 290 1H 2 
138 911 560 1000 1H+1A 2 
138A  
138B  
208 304 129 258 1H 2 
255 291 119 238 1H 2 
256 291 100 200 1H 2 
286 304 110 220 1H 2 
420 346 127,5 255 1H 2 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
16 22 de Novembro de 2011 Ano XII - N.º 21 

 

 Alterações ao Alvará n.º 8/92 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

Uso 
Nº 

Pisos 

10 367 120 240 2H 2 
39 260 93 186 1H 2 
76 268 106 212 2H 2 
117 294 145 290 2H 2 
138 303 110 220 1H 2 
138A 304 110 220 1H 2 
138B 304 110 220 1H 2 
208 304 129 258 1H 3 
255 300 119 238 1H 2 
256 295 100 200 1H 2 
286 304 110 220 2H 2 
420 332 127,5 255 1H 2 
 
 
Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais 
 

 Alvará n.º 8/92 Alteração ao 
Alvará n.º 8/92 

ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 201 460 m2 201 460 m2 

NÚMERO DE LOTES 428 430 
NÚMERO DE FOGOS 440 446 
ÁREA TOTAL DE 
LOTES 141 763 m2 141 808 m2 

ÁREA MÁXIMA DE 
IMPLANTAÇÃO 51 997,75 m2 51 767,75 m2 

ÁREA MÁXIMA DE 
CONSTRUÇÃO 103 983,50 m2 103 643,50 m2 

ÁREA DE DOMÍNIO 
PUBLICO 42 420 m2 42 375 m2 

DENSIDADE 
HABITACIONAL 21,84f/há 22,14 f/há 

ÍNDICE MÁXIMO DE 
CONSTRUÇÃO 0,52 0,51 

 
 
As taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento, TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização colectiva em falta, 
imputáveis a cada lote, possam ser pagas, individualmente, 
pelos respectivos proprietários no acto da emissão da 
admissão da comunicação prévia de construção ou 
legalização, num período de um ano a contar da data da 
emissão do aditamento, sem prejuízo da sua exigência a 
qualquer momento pela Câmara Municipal de Odivelas, 
nos casos em que aquela não tenha sido emitida por 
inércia na apresentação dos projectos ou elementos 
necessários à sua comunicação prévia. 
 
 
Esta condição, sem prejuízo que a taxa geral seja paga antes da emissão 
do aditamento ao alvará de loteamento, carece da deliberação da 
Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CASAL DA CAROCHIA, JARDINS DA AMOREIRA, RAMADA 
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 08/2001 

PROCESSO N.º 27513/L/OC 
 

Homologação dos autos de vistoria das zonas C, E e F, 
referente ao alvará de licença de loteamento n.º 8/2001, 
do Casal da Carochia, na Ramada, requerida por Irmãos 
Mota Lda., constantes de folhas 4065 a 4067 para a zona 
F, folhas 4068 a 4072 para a zona E e folhas 4073 a 4075 
para a zona C. Redução da caução fixada para garantir a 
adequada execução das obras de urbanização, prestada 
através da apresentação de garantia bancária n.º 
0686.000017.688.0019 da Caixa Geral de Depósitos do 
valor de €1.890.820 (um milhão, oitocentos e noventa mil 
e oitocentos e vinte euros) para o valor de €978.905,00 
(novecentos e setenta e oito mil, novecentos e cinco 
euros). Recepção provisória total das obras de 
urbanização, nas condições propostas na informação dos 
serviços n.º 1/AR/OS/DLOP/2011, de 2011-10-31, 
constante do processo n.º 27513/L/OC, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 61/APV/2011, de 2011-10-
31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO DA MILHARADA, LOTE 79, FREGUESIA DA PONTINHA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
79, inserido no Bairro da Milharada, Freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 10495, em nome de 
José Fernandes Sequeira, efectuado na Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 522,40 (quinhentos e vinte e dois 
euros e quarenta cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 3/2006/DRU, de 19 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
325/TR/DRU/DGOU/2011, de 2011-10-26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INSTALAÇÃO DE UM RAMAL DOMICILIÁRIO DE ÁGUA E DE UM 
CONTADOR DE ÁGUA, EM BAIRRO DE GÉNESE ILEGAL DA 

ENCOSTA DA LUZ, ODIVELAS 
 

Emissão de parecer favorável à concessão a titulo precário 
de um ramal de água e de um contador de água para a 
fracção 1 Dt.º do edifício sito na Rua do Comércio, lote 
n.º 163, Bairro Encosta da Luz, na Freguesia de Odivelas, 
requerido por Joaquim António da Cunha Ribeiro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2011/10787, de 2011-10-31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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INSTALAÇÃO DE CONTADOR DE ÁGUA 
EM BAIRRO DE GÉNESE ILEGAL DA ENCOSTA DA LUZ, ODIVELAS 

 
Emissão de parecer favorável à concessão a título precário 
de um contador de água para a fracção 1 D da edificação 
sita na Rua Padre António Monteiro Aguiar, Bairro Serra 
da Luz, na Freguesia da Pontinha, requerido por 
Herculano Gonçalves Alves, de acordo com o proposto 
na informação n.º interno/2011/10793, de 2011-10-31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 
PROCESSO N.º 12644/LO/GI 

 
Indeferimento da pretensão de Licenciamento de 
Loteamento da AUGI do Bairro da Quinta Várzea, 
Freguesia do Olival Basto, requerido pela Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Várzea, 
por estar em desconformidade com o instrumento de 
gestão territorial em vigor, o Plano Director Municipal, 
nos termos propostos na informação técnica n.º 
12/GPE/EPRUAC/2011, de 08-07-11, que consta do 
processo n.º 12644/LO/GI, de acordo com o proposto 
na informação n.º interno/2011/10846, de 2011-11-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 
PROCESSO N.º 12642/LO/GI 

 
Indeferimento da pretensão de Licenciamento de 
Loteamento da AUGI do Bairro da Quinta da Serra, 
Freguesia do Olival Basto, requerido pela Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Serra, 
por estar em desconformidade com o instrumento de 
gestão territorial em vigor, o Plano Director Municipal, 
nos termos propostos na informação técnica n.º 
09/GPE/EPRUAC/2011, de 08-07-11, e de acordo com 
o proposto na informação n.º interno/2011/10852, de 
2011-09-22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 158/PRES/2011 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para a 
Revisão da Carta Educativa de Odivelas 
 
Nos termos do disposto no DL n.º 7/2003, de 15 de 
Janeiro, é da competência das Câmaras Municipais a 
elaboração da Carta Educativa Municipal, instrumento de 
planeamento da rede concelhia dos equipamentos 
escolares. 
 
Considerando que a Carta Educativa de Odivelas foi 
homologada pelo Ministério da Educação em 2007, e 
considerando ainda: 
 
- Que o DL n.º 7/2003, de 15 de Janeiro estabelece no seu 
artigo 20.º, a revisão obrigatória da Carta Educativa de 5 
em 5 anos; 
 
- Que este é um trabalho multidisciplinar, que resulta do 
contributo de diferentes Unidades Orgânicas Municipais, 
no âmbito das suas atribuições definidas na Estrutura 
Flexível da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
- Que, nos termos do Artigo 26º da referida Estrutura 
Flexível, compete nos termos da alínea a) à Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa, “Participar na 
concepção e planeamento do sistema educativo local, 
designadamente, na monitorização e revisão da Carta 
Educativa do Município em articulação com os serviços 
municipais…”; 
 
Determino através deste Despacho a revogação do 
despacho n.º 18/PRES/2010, e: 
 
1 - Que seja constituído um Grupo de Trabalho Fixo cuja 
missão será a de proceder à Revisão da Carta Educativa de 
Odivelas, com a seguinte constituição: 
 
DEJC/DPISE 
 
- Dr. Gabriel Caetano 
- Dra. Isabel Dias 
 
EPPDMPEE 
 
- Arquiteto Luís Grave 
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- Dra. Ana Rita Rosado 
 
DOM 
 
- Arquiteto Orlando Silva 
- Arquiteta Sónia Baiona 
 
2 - Que seja este Grupo de Trabalho, complementado 
sempre que necessário com os contributos pontuais de: 
 
- DGOU; 
 
- Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e Projetos 

Cofinanciados 
 
- Divisão de Gestão Patrimonial; 
 
- Gabinete de Coesão e Inovação Social. 
 
A produção do documento será centrada na DPISE – 
Divisão de Planeamento e Intervenção Sócio Educativa. 
 
Mais determino, que o Grupo de Trabalho seja 
coordenado pela Sra. vereadora Fernanda Franchi. 
 
Odivelas, 15 de Novembro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 159/PRES/2011 
 

Assunto: Designação de Coordenadora do Sector de 
Obras por Administração Directa 
 
Considerando que: 
 
1. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada em 17 de Agosto de 2010 no 
Boletim Municipal das Deliberações nº 15, rectificada e 
aditada no Boletim Municipal das deliberações e 
Decisões nº 17, publicado em 27 de Setembro de 2011, 
define-se no artigo 22º as atribuições da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais (DIEM); 

 
2. Através do despacho nº 076/PRES/2010, de 30 de 

Setembro de 2010, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 20, de 26 de Outubro de 
2010, foi criada no âmbito da DIEM, a subunidade 
orgânica denominada” Sector de Obras por 
Administração Directa”, em cumprimento do disposto 
no artigo 10º, nº 5 do Decreto – Lei nº 305/2009, de 
23 de Outubro, ao qual compete assegurar por 
Administração Directa, a conservação e manutenção 
das Instalações e Equipamentos Municipais, ou sob 
responsabilidade Municipal; assegurar a gestão dos 
contratos de manutenção dos diversos equipamentos 
existentes nas Instalações Municipais, nomeadamente 

aparelhos de ar condicionado, elevadores e ainda 
promover a aquisição de materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários para o desenvolvimento de 
trabalhos por Administração Directa; 

 
3. O exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade, exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço prestado. 

 
Nestes termos, designo, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, pelas Declarações de Rectificação nº 4/2002, de 6 
de Fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março e pela Lei nº 
67/2007, de 31 de Dezembro, a Eng.ª Sónia Alexandra 
Nunes Barata Marques, Técnica Superior, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Sector de Obras por Administração 
Directa, com efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 21 de Novembro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho com a 
delegação de competências n.º. 42/PRES/2011, nos termos da 
Informação n.º 11344, 2011.11.16, referente ao período de 20 de 
Outubro a 16 de Novembro de 2011, para os efeitos previstos 
no n.º 1 do artigo 91 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e 
sucessivas alterações: 
 
EDOC/2011/58048 
Assunto: José dos Santos Gomes Interesse em loja da Rua 
Guilherme Gomes Fernandes 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício n.º 2011/24862 segue assinado. 
02-11-2011 
 
EDOC/2011/10926 
Assunto: Maria Helena da Silva Gaspar e-atendimento de 
Licenciamentos / Pedido de Horário de Funcionamento   
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2010/20703 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4015/OCP - 
Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/20721 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
alteração de horário de funcionamento 
Despacho:  
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/21430 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/22848 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 

 
EDOC/2011/18023 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/25509 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/34335 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4852/OP Pedido 
de Horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/56069 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Resposta a ofício 
Saída/2011/21132 (antecedentes em Lic/2001/757 - 
Edoc/2011/49791) 
Despacho. 
 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/12693 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho:  
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/61972 
Assunto: Anulação de Apólice – AU21253385 (Estorno) 
Despacho:  
Ao Sr. DMGAG, 
Anulação de apólice n.º AU21253385 segue assinada. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/59812 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
revalidação licença ciclomotor 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor n.º ODV300010, com prazo de validade até 30 de 
Setembro de 2013. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/12848 
Assunto: Aplicação do novo RJUE Rua Fernando Namora, 
Zona 4, Lote 6, Loja A - Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto, 
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Ofício n.º 2011/22221 segue assinado. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/66451 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2009/28 - 
entrega de elementos em resposta a ofício 22555 de 2010 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto, 
Ofício n.º 2011/22160 segue assinado. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/68469 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2008/58 - 
Declaração Prévia para efeitos de mudança de entidade 
exploradora e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto, 
Ofício n.º 2011/22137 segue assinado. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/58 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2008/63 - 
Pedido de alteração de denominação e pedido de alargamento do 
horário de funcionamento. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento apresentado. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/3984 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2008/48 + 
29927/OCP - Declaração Prévia de Modificação + Pedido de 
Horário de Funcionamento  Marta Bastos/GCMA   DAJG_ER  
Licenciam/2011/55  Mike Lucas da Silva    
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto, 
Ofício n.º 2011/22784 segue assinado. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/34874 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
10-11-2011 
 
EDOC/2011/1928 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento ( Mod.5 DL/SLRB) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
10-11-2011 
 
EDOC/2011/62254 
Assunto: Pedido de Horário de funcionamento registado em 
nome de Tej Paul Singh para a instalação de estabelecimento de 
comércio de equipamento e telecomunicações 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 

Indefere-se o horário de funcionamento requerido. 
10-11-2011 
 
EDOC/2010/61253 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
10-11-2011 
 
EDOC/2011/16716 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
10-11-2011 
 
EDOC/2011/57481 
Assunto: Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica. 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício n.º 2011/23549 e contrato CIL 0 114 546 772 seguem 
assinados. 
28-10-2011 
 
EDOC/2011/59185 
Assunto: Anulação de apólice nº AU21405862 Produto: 
Automóvel 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Anulação de apólice n.º AU21405862 segue assinada. 
28-10-2011 
 
EDOC/2011/59642 
Assunto: Mais elementos - Questionário 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício n.º 2011/24489 e questionário anexo seguem assinados. 
28-10-2011 
 
EDOC/2011/46697 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4450/80 pedido de 
alteração ao horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/18068 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 28864/OCP + 
4799/82 entrega declaração prévia/para substituição 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança do titular da 
exploração e concorda-se com o horário de funcionamento 
proposto; 
Ofício n.º 201124686 segue assinado. 
15-11-2011 
 
EDOC/2009/14169 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 16587/OCP - 
Pedido de emissão de licença para actividde de café. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
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Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de restauração e bebidas, condicionado ao pagamento 
da taxa devida; 
Defere-se a emissão do título em nome da atual exploradora do 
estabelecimento e determina-se que do mesmo conste a 
condicionante proposta pelos serviços da DFM; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Concluído e extinto remeta-se o processo para o Arquivo 
Municipal 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/1028 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento p/ estabelecimento comercial 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/57582 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/59668 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/60376 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/59466 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / PROC/35354 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/63774 
Assunto: Denúncia do contrato de fornecimento de energia 
eléctrica 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Contrato segue assinado. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/63769 
Assunto: Denúncia do contrato de fornecimento de energia 
eléctrica 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Contrato segue assinado. 
15-11-2011 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho com a delegação de competências n.º. 
42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 11343, de 
2011.11.16, referente ao período de 20 de Outubro a 16 de 
Novembro de 2011, para os efeitos previstos no n.º 1 do 
artigo 91 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e sucessivas 
alterações: 
 
 
EDOC/2011/54294 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 31693/OCP + 
1896/93 Pedido de 2ª Via de Alvará 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
2.ª Via do Alvará de Licença Sanitária n.º 85/93 segue assinada. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/55872 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Alteração de 
morada 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo. 
Defere-se o averbamento solicitado pela titular da Licença de 
Táxi n.º 38/2003, condicionado ao pagamento da taxa devida. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/61079 
Assunto: Pedido de Licença Especial de Ruído - Concerto dos 
Xutos e Pontapés dia 29/10/2011 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se, nos termos propostos, a LER, a UVPADFO e a 
AESRB com efeitos a 29 de Outubro do corrente ano. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/48021 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Máquinas de 
Diversão (registo 03/2008) - pedido de licença de exploração 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Licença de Exploração de Máquina de Diversão n.º 01/2011 
segue assinada. 
09-11-2011 
 
EDOC/2011/46942 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 21 - licença de 
exploração de máquina de diversão 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Nos termos propostos, indefere-se liminarmente o pedido de 
licenciamento de exploração de máquina de diversão. 
09-11-20011 
 
EDOC/2011/37544 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de Mod. 
17/DL/SLG Pedido de Licença de Utilização para Recintos de 
Diversão e de Recintos de Espectáculos de Natureza não 
Artística 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se a LUR requerida, nos termos indicados na etapa 8; 
Notifique-se o interessado nos termos propostos. 
09-11-2011 
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EDOC/2011/43626 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Mod.4/DL/SLG 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento à Licença de Táxi n.º 
32/2003, condicionado ao pagamento da taxa devida. 
10-11-2011 
 
EDOC/2011/29696 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia+ Mod.6 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se da DP para os efeitos propostos; 
Determina-se a inclusão da informação em mapa mensal a enviar 
a DGAE; 
Informe-se a requerente da necessidade de atualização da 
inscrição tributária; 
Arquive-se o processo após notificação à requerente. 
28-10-2011 
 
EDOC/2011/45831 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2008/2 
junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de restauração, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Paga a taxa, emita-se o título correspondente, mencionando a 
advertência constante em informação / parecer técnico da 
DFM/STR. 
28-10-2011 
 
EDOC/2011/34111 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Mod.3/DL/SLG 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Alvará de Licença Sanitária n.º 03/2011, relativa ao Processo N.º 
AMB/2011/13, segue assinado. 
28-10-2011 
 
EDOC/2011/42139 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2046/93 - entrega 
de Dec Prévia rectificada (antecedentes em Lic/2009/535) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a Declaração Prévia apresentada e concorda-se com o 
horário de funcionamento requerido. 
28-10-2011 
 
EDOC/2011/42331 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a Declaração Prévia entregue; 
Comunique-se esta aceitação no mapa mensal a enviar à DGAE. 
28-10-2011 
 
EDOC/2009/14169 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 16587/OCP - 
Pedido de emissão de licença para actividde de café. 
Despacho: 

Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de restauração e bebidas, condicionado ao pagamento 
da taxa devida; 
Defere-se a emissão do título em nome da atual exploradora do 
estabelecimento e determina-se que do mesmo conste a 
condicionante proposta pelos serviços da DFM; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Concluído e extinto remeta-se o processo para o Arquivo 
Municipal. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/9572 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc nº 430/87 - 
Declaração Prévia de mudança de entidade exploradora e pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada e concorda-se com horário de 
funcionamento requerido. 
15-11-2011 
 
EDOC/2007/92354 
Assunto: 3883/76 Entrega declaração prévia para efeitos de 
registo na DGAE 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Nos termos e com os fundamentos propostos na etapa 12: 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
Alvará de Licença Sanitária n.º 54 pela emissão de licença de 
utilização; 
Determina-se a dispensa de audiência prévia relativamente à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título; 
Aceitação da DP para efeitos de registo do Alvará de Licença 
Sanitária n.º 54; 
Determina-se o arquivamento do processo n.º 3883/76 logo que 
seja expedida a competente notificação da decisão ao 
interessado. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/54306 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo: 
5408/85Entrega de Mod. 6 (Encerramento do Estabelecimento) 
Entrega de Declaração Prévia com efeitos de encerramento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP entregue para efeitos de encerramento. 
15-11-2011 
 
EDOC/2011/2798 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
COM/2007/16Entrega de Dp p/ mudança de Entidade 
Exploradora 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceitam-se as DP's apresentadas para efeitos de instalação e de 
mudança de explorador; 
Concorda-se o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2011/22655 segue assinado. 
15-11-2011 
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EDOC/2011/50628 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / ODV300409 - 
pedido de revalidação de licença de condução 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, com prazo de validade até 13/09/2013, 
condicionada ao pagamento da taxa devida. 
15-11-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


