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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

99..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  22  ddee  mmaaiioo  ddee  22001122  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

Miguel de Sacadura Cabral Portas, eurodeputado e 
fundador do BE, 53 anos, morreu terça-feira dia 24 de 
Abril, ao final da tarde, devido a cancro do pulmão, 
doença com que já há alguns anos lutava. 
 
Miguel Portas foi fundador do Bloco de Esquerda, tendo 
sido o primeiro eurodeputado dessa força politica, em 
2004, e reeleito em 2009, continuando a exercer as suas 
funções em Bruxelas até aos seus últimos dias. Foi 
dirigente do Bloco de Esquerda desde a sua primeira 
assembleia até ao fim da sua vida. Durante toda a doença, 
que encarou de forma corajosa e despojada, continuou 
sempre a cumprir as suas responsabilidades, dedicando-se 
nas últimas semanas a preparar o relatório do Parlamento 
Europeu sobre as contas do Banco Central Europeu. 
 
O lado humano e a importância dos contributos de 
Miguel Portas para uma democracia mais intensa, são, 
assim, demonstrações tanto da sua combatividade, como 
do respeito pelos outros, que era uma das marcas 
distintivas do compromisso consigo próprio. 
 
Numa das suas últimas entrevistas, dizia que "A minha 
vida valeu a pena porque ajudei os outros". Tinha razão. 
Ajudou, com o fulgor da sua inteligência e do seu humor, 
todos quantos privaram de perto com ele. Colaborou em 
causas. Disse o que pensava. Defendeu a beleza das coisas 
simples. Procurou ter tempo para pensar e para viver a 
companhia dos filhos. Viveu sempre com emoção. Não é 
pouco. Na verdade, é quase tudo. 
 
Teve uma vida preenchida, que viveu intensamente, mas 
tinha sempre os olhos postos no futuro: 
 
"Não vivo muito o meu passado, não carrego muitas 
saudades", escreveu. 
 

Assim, a Câmara Municipal de Odivelas apresenta à 
família de Miguel Portas, ao Bloco de Esquerda e aos seus 
muitos amigos as mais sentidas condolências, juntando-se 
a todas as vozes que lamentam a sua perda e a forma 
como esta empobrece a democracia. 
 
Odivelas, 2 de maio de 2012. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

TELMA MONTEIRO – CAMPEÃ EUROPEIA DE JUDO 
 

Depois da brilhante vitória na Taça do Mundo de Judo, 
realizada no passado mês de Fevereiro em Paris, a atleta 
Telma Monteiro atingiu mais um importante marco 
histórico para o Judo português. 
 
Esta magnífica atleta conquistou pela quarta vez na sua 
carreira, o título de Campeã Europeia de Judo, na 
categoria de -57 Kg, ao vencer na final a grega Ioulietta 
Boukouvala, nos campeonatos da Europa realizados na 
passada semana em Chelyabinsk, Rússia. 
 
Contabilizando 8 presenças nesta competição, a judoca 
portuguesa esteve sempre presente no pódio e, para além 
das 4 vitórias conquistadas, alcançou também uma 
medalha de prata e três de bronze. 
 
Para mais esta marcante vitória, que será certamente um 
valioso tónico para sua prestação nos próximos Jogos 
Olímpicos em Londres, Telma Monteiro apenas 
necessitou de minuto e meio para bater a atleta grega 
através de “ippon”. 
 
Mais uma vez, o empenho, dedicação e mestria empregues 
pela judoca portuguesa, culminaram numa extraordinária 
prestação desportiva que em muito enaltece o nosso país e 
o judo nacional em particular. 
 
É nesse sentido que a Câmara Municipal e os seus 
Vereadores congratulam a atleta Telma Monteiro pela 
conquista do 1º lugar no Campeonato Europeu desta 
modalidade e expressam o seu orgulho pela elevação, em 
termos desportivos, do bom-nome de Portugal além-
fronteiras. 
 
Odivelas, 2 de Maio de 2012 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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HORTAS URBANAS DE ODIVELAS 
 

 
 

PROPOSTA DE PROJETO 
 

Projeto de Hortas Urbanas de Odivelas, que serão 
implantadas em terrenos municipais ou cedidos ao 
Município pelos respetivos proprietários, de acordo com o 
proposto na informação n.º 03/DPUPE/FL/2012, de 
2012-01-30, e nos termos do Regulamento anexo à 
informação referida, que têm como principais objetivos: 
 
a) Fomentar a prática da horticultura biológica como 
atividade pedagógica, criativa ou de recreio, de natureza 
comunitária, mediante a disponibilização aos munícipes de 
uma parcela de terreno destinada ao cultivo de plantas 
hortícolas, aromáticas, medicinais e ornamentais; 
 
b) Promover uma alimentação saudável através do cultivo 
de produtos biológicos ou produtos vegetais provenientes 
de agricultura tradicional; 
 
c) Sensibilizar e educar a população para o respeito e 
defesa pelo ambiente; 
 
d) Valorizar o espírito comunitário na utilização do espaço 
público e na manutenção do mesmo; 
 
e) Responder às necessidades crescentes de contacto da 
população urbana com o espaço rural; 
 
f) Incentivar a requalificação ambiental de terrenos 
camarários abandonados, subaproveitados ou com uso 
inadequado; 
 
g) Fomentar a utilização da compostagem e a 
sensibilização relativamente às questões relativas ao 
tratamento de resíduos; 
 
h) Promover valores e/ou atividades que se insiram no 
espírito refletido nas alíneas anteriores. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MINIGOLFE 

 
Protocolo a celebrar entre a Federação Portuguesa de 
Minigolfe e o Município de Odivelas. No âmbito do 
projeto Mini&Golfi – Educar para um mundo melhor, um 

projeto que visa, simultaneamente, promover a 
modalidade e educar os alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico para o reaproveitamento e reciclagem dos 
desperdícios do dia-a-dia, uma vez que serão os alunos a 
construírem, com materiais recicláveis (papel, cartão, 
plástico, latas, entre outros, o(s) obstáculos(s) do jogo 
Mini&Golfi, uma versão simplificada do Minigolfe, 
criando-se para o efeito a figura Núcleo de Formação que, 
em cada escola, assumirá a coordenação e o bom 
desenvolvimento do projeto sob a supervisão e 
acompanhamento da Federação Portuguesa de Minigolfe, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/3909, de 2012-04-11, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

Minuta 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Preâmbulo 
 

Comprometida com o seu Estatuto de Utilidade Publica, a 
Federação Portuguesa de Minigolfe criou o Projeto 
Mini&Golfi — Educar para um mundo melhor. Um 
projeto Escolar que visa, simultaneamente, promover a 
modalidade e educar os alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico para o reaproveitamento e reciclagem dos 
desperdícios do dia-a-dia, uma vez que serão os alunos a 
construírem, com materiais recicláveis (papel, cartão, 
plástico, latas, entre outros), o(s) obstáculo(s) do Jogo 
Mini&Golfi, uma verso simplificada do Minigolfe. 
 
Para dar execução ao projeto, foi criada a figura Núcleo de 
Formação Mini&Golfi que, em cada Escola, assumirá a 
coordenação e bom desenvolvimento do mesmo, sob a 
supervisão e acompanhamento da Federação. 
 
O presente protocolo explicita os termos da parceria entre 
a Federação Portuguesa de Minigolfe e o Município de 
Odivelas que decidiu aderir ao projeto para constituição 
de Núcleos de Formação Mini&Golfi. 
 
Assim, entre a: 
 
FEDERAÇÃO PORTUCUESA DE MINIGOLFE, Instituição de 
Utilidade Pública Desportiva (FPM-UPD), Contribuinte 
n.º 502180021, com sede na Rua António Pinto Machado 
n.º 60, 4100-068 Porto, aqui representada pelo seu 
presidente, Victor Manuel Condeço de Sousa, como 
Primeiro Contraente 
 
e 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Contribuinte nº 504293125 e 
sede nos Pacos do Concelho - Rua Guilherme Gomes 
Fernandes - Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, aqui 
representado na qualidade de Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas como Segundo Contraente. 
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Pelos Contraentes é livremente e reciprocamente aceite o 
presente protocolo, o qual se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 

 
Cláusula 1ª. 

Deveres do Primeiro Contraente 
 

1. Nos termos do presente Protocolo, o Primeiro 
Contraente, na qualidade de Organizador do Projeto 
Mini&Golfi, compromete-se entregar ao Segundo 
Contraente kits de material desportivo compostos, cada 
um deles, por: 
 
- 1 Tapete amovível representando uma pista de 
minigolfe, de 2,5m por 0.5m 
- 1 Taco de Iniciação ao Minigolfe 
- 1 Bola de iniciação ao Minigolfe 
 
2. O número de kits disponibilizados depende do número 
de participantes no projeto; 
 
3. O Primeiro Contraente compromete-se ainda a: 
 
Supervisionar e acompanhar o bom desenvolvimento do 
Projeto; 
Prestar apoio técnico e/ou providenciar formação aos 
Professores envolvidos no Projeto; 
Facultar ao Segundo Contraente todos os documentos 
orientadores do Projeto; 

 
Cláusula 2ª. 

Deveres do Segundo Contraente 
 

Nos termos do presente Protocolo, o Segundo Contraente 
compromete-se a: 
 
1. Inscrever na FPM-UPD Os respetivos Núcleos de 
Formação Mini&Golfi; 
 
2. Inscrever os participantes nos Núcleos de Formação 
Mini&Golfi; 
 
3. Executar o Projeto de acordo com as diretrizes da 
FPM-UPD; 
 
4. Participar nos vários encontros e eventos organizados 
pela FPM-UPD, no âmbito do Projeto Mini&Golfi; 
 
5. Zelar pelo bom estado de conservação de todo o 
equipamento disponibilizado pelo Primeiro Contraente. 

 
Cláusula 3ª. 

Incumprimento 
 

O incumprimento do disposto no presente Protocolo por 
parte do Segundo Contraente, implica a devolução 
imediata do equipamento entregue ao Primeiro 
Contratante. 

 

Cláusula 4ª. 
Vigência e Renovação 

 
1. O presente Protocolo tem a duração de um ano, 
renovando-se por igual período de tempo, apenas e só 
mediante declaração escrita e assinada por ambas as 
partes, ate 15 dias antes do termo da vigência do 
anteriormente celebrado; 
 
2. A renovação do Protocolo deverá ser feita em impresso 
próprio fornecido pela FPM-UPD; 
 
3. Todos os aditamentos e alterações ao presente 
Protocolo só serão válidos se realizados por escrito, com 
expressa indicação das cláusulas aditadas ou alteradas. 
 
O presente Protocolo encontra-se impresso em duplicado, 
em papel timbrado da Federação Portuguesa de Minigolfe 
– UPD, sendo assinadas e rubricadas pelos Contraentes. 
 
Porto, 23 de Março de 2012 
 

Primeiro Contraente  Segundo Contraente 
   

Federação Portuguesa 
de Minigolfe - UPD 

 Município de Odivelas 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROCESSO N.º 2507/LO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS VIVENDAS DA 
QUINTA DAS PIÇARRAS 

 
Acordo cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação de Moradores das Vivendas da 
Quinta das Piçarras, nos termos do disposto no artigo 46.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atual, que incidirá sobre a gestão, 
funcionamento e manutenção do equipamento de recreio 
e lazer, de utilização coletiva, sito na Quinta das Piçarras, 
freguesia de Caneças, composto por uma piscina, 
balneários, zona de arrumos e zona envolvente relvada 
devidamente vedada, com cerca de 500 m2, de acordo 
com o proposto na informação n.º 19/APV/2012, de 
2012-04-19, e na minuta do acordo anexa à informação 
referida, e conforme a planta de localização anexa ao 
acordo. 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

Entre: 
O Município de Odivelas, com sede _em ___________, 
pessoa coletiva com o n.º __________, representada por 
_______________, adiante designado por Primeiro 
Outorgante, 
 
E 
 
Associação dos moradores das vivendas da Quinta das 
Piçarras, com sede em ___________________, 
contribuinte número _______________, representada 
por ______________, adiante designada Segunda 
Outorgante,  
 
É celebrado o presente acordo de cooperação nos termos 
do disposto no artigo 46.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 
atual, que incidirá sobre a gestão, funcionamento e 
manutenção do equipamento de recreio e lazer, de 
utilização coletiva, sito na Quinta das Piçarras, freguesia 
de Caneças, composto por uma piscina, balneários, zona 
de arrumos e zona envolvente relvada devidamente 
vedada, com cerca de 500 m2, de acordo com a planta de 
localização anexa ao presente acordo. 

 
1.ª CLÁUSULA 

 
O Primeiro Outorgante é legítimo proprietário de um 
terreno sito na Quinta das Piçarras, em Caneças, onde se 
encontra edificado o equipamento de recreio e lazer 
executado no âmbito das obras de urbanização tituladas 
pelo alvará de loteamento n.º 08/2005, cuja receção 
provisória foi deliberada a __________. 

 
2.ª CLÁUSULA 

 
O Primeiro Outorgante cede à Segunda Outorgante, a 
gestão, funcionamento e manutenção do equipamento de 
recreio e lazer supra identificado, sem qualquer 
contrapartida, pelo prazo de 10 anos, renovável pelo 
mesmo período, se não for exercido o direito de denúncia. 

 
3.ª CLÁUSULA 

 
A gestão e o funcionamento do equipamento de recreio e 
lazer devem respeitar o disposto no artigo 46.º do RJUE. 

 
4.ª CLÁUSULA 

 
A Segunda Outorgante obriga-se à manutenção do 
equipamento de recreio e lazer em perfeitas condições de 
funcionamento, designadamente no que respeita à 
edificação, espaços verdes e respetiva vedação. 

 
5.ª CLÁUSULA 

 
É da responsabilidade da Segunda Outorgante assegurar o 
pagamento de todos os encargos inerentes ao 

funcionamento do equipamento de recreio e lazer, 
designadamente, água, luz, vigilância. 

 
6.ª CLÁUSULA 

 
1 - O Primeiro Outorgante poderá autorizar a Segunda 
Outorgante a realizar as obras necessárias a garantir o 
adequado funcionamento do equipamento, 
nomeadamente o que respeita ao cumprimento da 
Normativa 23/93 CNQ. 
 
2 – Todas as benfeitorias realizadas pela Segunda 
Outorgante no equipamento de recreio e lazer passarão a 
fazer parte integrante do mesmo, sem direito a qualquer 
indemnização, e revertem a favor do Município de 
Odivelas. 
 
3 – Em caso de extinção do presente acordo, a Segunda 
Outorgante não goza do direito de receber do Primeiro 
Outorgante qualquer indemnização, seja a que título for, 
pela realização das obras ou benfeitorias executadas. 

 
7.ª CLÁUSULA 

 
Qualquer Outorgante poderá denunciar o presente acordo 
mediante carta registada com aviso de receção, dirigida à 
outra parte, com a antecedência mínima de trinta dias 
relativamente ao termo do prazo ou sua renovação. 

 
8.ª CLÁUSULA 

 
1 - É conferido ao Primeiro Outorgante o direito de 
resolução do acordo por utilização indevida do espaço de 
lazer e recreio, incumprimento das obrigações previstas no 
clausulado do acordo ou por motivo de interesse público 
devidamente fundamentado. 
 
2 – A resolução do acordo obedece ao disposto na 7.ª 
cláusula, com as necessárias adaptações. 

 
9.ª CLÁUSULA 

 
1 - Em caso de denúncia ou resolução do presente acordo, 
a Segunda Outorgante está obrigada a entregar ao 
Primeiro Outorgante o equipamento de recreio e lazer nas 
condições de conservação e manutenção existentes à data 
da celebração do acordo de concessão do domínio 
municipal. 
 
2 - Para efeitos do disposto na presente cláusula, cabe ao 
técnico designado pelo Primeiro Outorgante aferir as 
condições de conservação e manutenção do equipamento 
de recreio e lazer. 
 
3 – Caso a Segunda Outorgante não entregue ao 
Município de Odivelas o equipamento nos termos do 
número anterior, o Primeiro Outorgante poderá decidir 
pela execução coerciva das obras ou intervenções 
necessárias à reposição das condições de conservação e 
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manutenção existentes à data da celebração do acordo de 
cooperação. 
 
4 – As quantias relativas às despesas realizadas nos termos 
do número 3 são de conta da Segunda Outorgante, que 
deverá assegurar o seu pagamento no prazo de 20 dias 
após a notificação para o efeito. 
 
5 – Quando as quantias referidas no número 4 não forem 
pagas voluntariamente, no prazo fixado, proceder-se-á à 
sua cobrança judicialmente em processo de execução 
fiscal. 

 
10.ª CLÁUSULA 

 
É da responsabilidade da Segunda Outorgante assegurar a 
contratação de seguro destinado a garantir as condições de 
segurança da utilização do equipamento no que respeita a 
pessoas e bens. 

 
11.ª CLÁUSULA 

 
O Primeiro Outorgante não poderá ser responsabilizado, 
em caso algum, por danos ou acidentes ocorridos na área 
objeto do presente acordo, sendo os mesmos da inteira 
responsabilidade da Segunda Outorgante. 
 
Odivelas, ____________________ 

 
O Primeiro Outorgante 

 
A Segunda Outorgante 

 

 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

IGREJA EVANGÉLICA BAPTISTA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Cedência de transporte municipal à Igreja Evangélica 
Batista de Odivelas para assegurar a deslocação a Almada 
no dia 21 de Julho de 2012, com um custo estimado de 
€118,26 (cento e dezoito euros e vinte e seis cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4003, de 2012-04-13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO TÁVOLA REDONDA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Cedência de transporte municipal ao projeto Távola 
Redonda – Programa Escolhas, para assegurar a 
deslocação de vinte passageiros (jovens e técnicos) à praia 
de Carcavelos, nos dias 16, 20 e 30 de Julho e 1, 3, 6, 8, 
10,13,17,20,22,24,27,29 e 31 de Agosto de 2012, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4059, de 2012-04-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“PASSEIO SÉNIOR 2012” 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE INICIATIVA 
 

Iniciativa “Passeio Sénior 2012”, a realizar nos dias 5, 12 e 
14 de Junho à zona de Abrantes, direcionado a 1500 
munícipes de ambos os sexos, residentes no concelho, 
com idade igual ou superior a 60 anos. Iniciativa com um 
custo previsto de €37.000,00 (trinta e sete mil euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/4438, de 2012-
04-27. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 4959/LO - CASAL DOS SINAIS, CANEÇAS 
RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO PARA UMA PARCELA DE TERRENO 
 

Pedido de renovação da licença de loteamento de uma 
parcela de terreno, junto ao cemitério de Caneças, no local 
denominado como Casal dos Sinais, em Caneças, em 
nome de Manuel Barbedo, nos termos do previsto no 
artigo 72º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que tinha sido deliberado e aprovado 
na 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 8 de fevereiro de 2006, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 3 de 2006, página 11). O 
presente estudo apresenta-se em conformidade com as 
normas legais exigíveis, estando dispensada do 
procedimento de consulta pública ao abrigo do artigo 22º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua 
atual redação e cumpre os parâmetros previstos no Plano 
Director Municipal para o local, de acordo com o proposto 
na informação técnica constante a folhas 913 a 915 do 
processo, e nos termos do proposto na informação n.º 
22/APV/2012, de 2012-04-23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 3182/LO/GI, 3183/LO/GI E 7517/LO/GI 
REDELIMITAÇÃO DAS AUGI BORRAGEIRO-RUA BOA VONTADE, 

BORRAGEIRO-RUA BOA ESPERANÇA E ENCOSTA DA EIRA 
 

Redelimitação das AUGI denominadas por Bairros 
Borrageiro – Rua Boa Vontade, Borrageiro – Rua Boa 
Esperança e Encosta da Eira de acordo com os limites 
indicados nas plantas anexas à proposta e que constam 
dos processos mencionados, de acordo com o proposto 
na informação n.º 47/MS/DRU/DGOU/2012, de 2012-
04-24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 11.298/U 
FREGUESIA DA RAMADA - RECEÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO RELATIVAS AO ALVARÁ 9/80 E 
CANCELAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA 

 
Aprovar, nos termos do proposto na informação dos 
serviços com o n.º17/APV/2012, de 2012-04-23, e de 
acordo com a informação dos serviços n.º 
34/AR/DLOP/2012, constantes do processo com o n.º 
11.298/U, o seguinte: 
 
A homologação do auto de vistoria constante de folhas 
358 a folhas 359 do processo; 
 

- A receção definitiva das obras de urbanização relativas 
ao alvará de licença de loteamento nº 09/80, em nome de 
António José Machado e José Domingos Grou; 
 
- O cancelamento da garantia bancária n.º 24017, no valor 
de 430.000$00 (quatrocentos e trinta mil escudos), emitida 
pelo Banco Nacional Ultramarino, prestada para garantir a 
adequada execução das obras de urbanização do alvará de 
licença de loteamento n.º 09/80. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 28234/OM 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 

LOTES 96 E 97 - BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, FAMÕES 
 

Alteração ao alvará de loteamento nº 5/89, do Bairro 
Casal da Silveira, Freguesia de Famões, para os lotes 96 e 
97 em nome de Irene dos Santos Ferreira Matias. Visando 
a alteração das áreas e configurações dos lotes em 
consonância com a realidade consolidada, alterando as 
confrontações dos lotes. As alterações não se repercutem 
na necessidade de reformulação das obras de urbanização 
licenciadas. A alteração à licença de loteamento 
caracteriza-se pelos seguintes indicadores urbanísticos: 
 

Lote N.º 
alvará 

Aprovado 

  
Área 
lote Situação Pisos Fogos 

96 n.º 5/89 313 Exist. 2 2 

97 n.º 5/89 282 Exist. 2 2 

Total  595    

 

Lote 
N.º 

alvará Proposto 

  Área 
lote 

Situação Pisos Fogos 

96 n.º 5/89 232,5 Exist. 2 2 

97 n.º 5/89 368,85 Exist. 2 2 

Total  601,35    

 
Verifica-se o aumento da área afeta a estes lotes em 
6,35m2, atestado por levantamento topográfico. Este 
acréscimo representa uma variação inferior a 5% da área 
total dos lotes. Tanto o lote 96 como o 97 estão 
identificados na planta síntese dos alvarás n.º 2/85, 5/89 e 
6/89 como construções existentes. A proposta não 
representa a alteração do desenho urbano aprovado, uma 
vez que incide sobre o espaço privado de lotes já 
edificados, com exceção para a alteração dos limites de 
divisão de propriedade entre os lotes 96 e 97. 
 
A proposta de aditamento ao alvará 5/89 do Bairro Casal 
da Silveira, está de acordo com as normas regulamentares 
e legais e instrumentos de gestão territorial aplicáveis, nos 
termos das informações técnicas n.º 108/IF/DRU/ 
DGOU/11 e n.º 131/MS/DGOU/DRU/11, constantes 
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do processo n.º 28234/OM e de acordo com o proposto 
na informação constante a folhas 4343 do processo de 24-
04-12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  mmaaiioo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PARECER 
 

 
 

PROPOSTA DE PARECER SOBRE AGREGAÇÃO DOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Parecer relativo ao Planeamento da Rede Escolar 
2012/2013 - Proposta de Agregação, propondo nos 
termos do n.º 3 do Despacho 4463/2011, de 1 de março, 
que o Município de Odivelas informe o Ministério da 
Educação e Ciência, através da Direção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), que não 
pode estar de acordo nem com os princípios enunciados e 
subjacentes à proposta apresentada, nem com a 
calendarização do referido processo, nos termos do 
parecer que se encontra anexa à informação n.º 
Interno/2012/4599, de 2012-05-04. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

AVISO 
 

 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2011 
B.º ALTO DE FAMÕES – FAMÕES 

 
RETIFICAÇÃO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º e no âmbito do artigo 75.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual e ao 
abrigo do disposto no artigo 148.º do Código do 
Procedimento Administrativo, atento o teor da 
informação técnica n.º 34/IF/DRU/DGOU/2012 e do 
despacho da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
de 05.04.2012, referentes à necessidade de retificação dos 
pontos abaixo descritos constantes do Alvará de 
Loteamento n.º 5/2011/DRU-AUGI, determino a 
emissão, em nome da Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro Alto de Famões, do presente 
Aditamento ao mencionado Alvará de Loteamento, nos 
seguintes termos: 
 
 
Onde se lê (na primeira página, 3.ª linha e seguintes): 
 
 
“…é emitido o presente Alvará de Loteamento n.º 
5/2011/DRU – AUGI, conforme requerido pela 
Associação de Proprietários do Bairro Alto de 
Famões, com sede para o efeito na Rua dos Moinhos, 
Lote 8 B.º Alto de Famões 1675 freguesia de Famões, 
Pessoa Colectiva n.º 502.496.304…”. 
 
 
Deverá ler-se: 
 
 
“…é emitido o presente Alvará de Loteamento n.º 
5/2011/DRU – AUGI, em nome da Comissão de 
Administração Conjunta do B.º Alto de Famões, com 
sede para o efeito na Rua dos Moinhos, Lote 8 B.º Alto de 
Famões 1675 freguesia de Famões, Pessoa Colectiva n.º 
901.949.396…”. 
 
Onde se lê (décima sétima página- ponto 12.1): 
“…321.219,71€ (trezentos e vinte um mil). 
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Deverá ler-se: 
 
 
“…321.219,71€ (trezentos e vinte um mil duzentos e 
dezanove e setenta e um euros e setenta e um mil 
cêntimos). 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 16 de Abril de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
4381, de 2012.04.26, referente ao período de 12 a 25 de abril de 
2012: 
 
 
EDOC /2012/9074 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc.12770. 
Pedido de Horário de Funcionamento. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
19-04-2012 
 
EDOC/2012/15179 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento - CAE 47711 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
19-04-2012 
 
EDOC/2012/13162 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / HF/2011/51 novo 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com a alteração ao horário de funcionamento 
requerida. 
19-04-2012 
 
EDOC/2011/59857 
Assunto: Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
19-04-2012 
 
EDOC/2012/12397 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
pedido de isenção derrama 
Despacho: À CDAEEPCF, Ofício n.º 2012/7197 segue 
assinado. 
13-04-2012 
 
EDOC/2012/19368 
Assunto: Bairro Vale do Forno m/clientes. Exmos Senhores 
António Maximiano Simões e Maria da Glória Mendonça Frade 
Simões - de Maria João Guinote - Advogada 
Despacho: Ao CEPRUAC, 
Ofício n.º 2012/7936 segue assinado. 
13-04-2012 
 
EDOC/2012/18082 
Assunto: Advogados - Paulo de Castro Varzielas, Joaquim 
Domingues Peralta, Fátima Fonseca Assunto: Terreno Quinta 
do Zé Luís 
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Despacho: Ao CEPRUAC, 
Ofício relativo a Deolinda Gabriela da Conceição Chitas Luís 
segue assinado. 
13-04-2012 
 
EDOC/2010/63903 
Assunto: 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2012/6563 segue assinado. 
13-04-2012 
 
EDOC/2012/20885 
Assunto: Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
13-04-2012 
 
EDOC/2012/15853 
Assunto: VODAFONE – Envio de Documentação 
Despacho: À DGP 
Segue assinado para os devidos efeitos  
13-04-2012 
 
EDOC/2012/16427 
Assunto: Império Bonança Companhia de Seguros S.A. (Império 
Bonança Companhia de Seguros S.A.) 
Despacho: À DGFP/DF, 
Dado que já foi verificada e validade a conformidade legal da 
despesa, autorizo o cabimento, compromisso e pagamento do 
aviso/recibo n.º 34653726, relativo à transferência dos seguros 
das viaturas municipais 89-FB-13, 89-FB-14 e 33-21-NC para a 
apólice frota Outros n.º 850002366, para o período de 
01/02/2012 a 18/09/2012, da Companhia de Seguros Império 
Bonança, no valor de €1.933,52 
18-04-2012 
 
EDOC/2012/13709 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento para cafetaria/ Corporation x - exploração de 
Heacth Clubs 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com as alterações aos horários de funcionamentos 
das atividades nos termos requeridos. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/21881 
Assunto: Relação valorizada de faturas valor 55.049,56 euros 
Despacho: Ao DGFP/DF. Para Pagamento da quantia de 
824,17€, após verificação e validação da conformidade legal da 
despesa  
24-04-2012 
 
EDOC/2012/21751 
Assunto: EDP Comercial Comercialização de Energia SA (EDP 
Comercial Comercialização de Energia SA) 
Despacho: À DGFP/DF. Para Pagamento da quantia de 
1.032,32€, após verificação e validação da conformidade legal da 
despesa. 
24-04-2012 
 
 
 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da Informação 
n.º 4381, de 2012.04.12, referente ao período de 12 a 25 de 
Abril de 2012: 
 
 
EDOC/2012/17428 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Ruido/Ocupação de Via Publica 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença n.º 08/LER/2012, nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DFM/SR, cujo teor se determina que faça parte integrante 
do respetivo alvará;  
Reconhece-se a isenção "ope legis" de pagamento de taxas; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
19-04-2012 
 
EDOC/2012/19182 
Assunto: Junta de Freguesia da Ramada – 38º Aniversário do 25 
de Abril 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença n.º 09/LER/2012, nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DFM/SR, cujo teor se determina que faça parte integrante 
do respetivo alvará;  
Reconhece-se a isenção "ope legis" de pagamento de taxas; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
19-04-2012 
 
EDOC/2012/19427 
Assunto: Processo N.º 1006/89 - Estabelecimento sito na Rua 
18 de Maio, Lote 31, r/c esq.º, Bairro do Sol Nascente, Famões, 
em nome de José Serralha de Oliveira 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Com o fundamento invocado pelos serviços, dispensa-se a 
realização de audiência prévia de interessados no que se refere à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
20-04-2012 
 
 
EDOC/2012/19790 
Assunto: Estabelecimento de bebidas, sito no Parque dos 
Pequeninos, Loja 1, freguesia de Famões, em nome de Elisabete 
dos Santos Antunes Marques 
Despacho: Ao Sr. DDAJG,  
Determina-se extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Atento o fundamento invocado pelos serviços, dispensa-se a 
realização de audiência prévia de interessados no que se refere à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
20-04-2012 
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EDOC/2012/19752 
Assunto: Processo n.º 1728/92 - Estabelecimento sito na Rua da 
Liberdade, Lote 24, Vale Pequeno, freguesia da Pontinha, em 
nome de Ana Maria Serafim dos Santos Alves 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Atento o fundamento invocado pelos serviços, dispensa-se a 
realização de audiência prévia de interessados no que se refere à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/36298 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 138/ODV/2001 - 
Entrega de Declaração Prévia (em propriedade Municipal) + 
Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requeridos; 
Ofício n.º 2012/7975 segue assinado. 
20-04-2012 
 
EDOC/2011/65320 
Assunto: Insistência por cumprimento de ofício. Processo: 
15/11.3XBLSB. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Licença de Funcionamento Para Serviços de Restauração e/ou 
Bebidas n.º 33/2002 segue assinada, bem como a respetiva 
cópia. 
17-04-2012 
 
EDOC/2012/18760 
Assunto: Processo n.º 758/53 - Estabelecimento designado 
"tendinha do Cruzeiro", sito na Rua Guilherme Fernandes, n.º 
72 - Odivelas 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Dispensa-se a de audiência prévia de interessados no que se 
refere à decisão de extinção do procedimento de substituição do 
título, atento o fundamento indicado pelos serviços; 
Notificada a decisão final arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/19315 
Assunto: Processo de Licenciamento n.º 644/88 - 
Estabelecimento sito na Rua A, Vivenda Iolanda, R/C, Arroja, 
freguesia de Odivelas, em nome de Ângela Critina Gregório 
Martins 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Dispensa-se a de audiência prévia de interessados no que se 
refere à decisão de extinção do procedimento de substituição do 
título, atento o fundamento indicado pelos serviços; 
Notificada a decisão final arquive-se. 
20-04-2012 
 
 

EDOC/2010/36793 
Assunto: Processo 1674/92 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Dispensa-se a de audiência prévia de interessados no que se 
refere à decisão de extinção do procedimento de substituição do 
título, atento o fundamento indicado pelos serviços; 
Notificada a decisão final arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/18991 
Assunto: Processo n.º 4320/79 - Estabelecimento sito na Rua de 
Portugal, Lote 5 - Vale do Forno, freguesia de Odivelas, em 
nome de Isabel Maria Ferreira da Silva Pereira 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Dispensa-se a de audiência prévia de interessados no que se 
refere à decisão de extinção do procedimento de substituição do 
título, atento o fundamento indicado pelos serviços; 
Notificada a decisão final arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/17233 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 1408/91 – Dec 
Prévia de Mudança de Ent Exploradora + Registo+Pedido de 
Horário de Estabelecimento  
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a  DP, com o consequente averbamento ao processo 
da mudança do titular da exploração; 
Concorda-se com o  horário de funcionamento nos termos 
requeridos. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/20578 
Assunto: Processo n.º 1564/91 - Estabelecimento sito na Rua 
Álvaro Campos, n.º 2 B - Bons Dia, freguesia da Ramada, em 
nome de O Sol dos Bons Dias - Pastelaria e Cervejaria, 
Sociedade Unipessoal, Lda. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Dispensa-se a de audiência prévia de interessados no que se 
refere à decisão de extinção do procedimento de substituição do 
título, atento o fundamento indicado pelos serviços; 
Notificada a decisão final arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/18393 
Assunto: Processo de licenciamento n.º 524/87 - 
Estabelecimento sito na Rua do Mirante, n.º 53 A, vale do 
Forno, Odivelas, em nome de Maria José Batista Alves Araújo 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por desistência do interessado; 
Notifique-se a interessada/herdeira da decisão final de extinção 
do procedimento; 
Concretizada a notificação, arquive-se. 
20-04-2012 
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EDOC/2012/18495 
Assunto: Processo 400/ODV/04 - Estabelecimento sito na Urb. 
Colinas do Cruzeiro, Rua Pulido Valente, Lote 7, Zona 7 - 
Odivelas, em nome de Pastelaria e Confeitaria Diminó II, Lda. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a deserção do procedimento, condicionada à 
realização de audiência prévia, tornando-se tal decisão definitiva 
em caso de manutenção da inércia processual decorrido o prazo 
de 10. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/19294 
Assunto: Processo de licenciamento n.º 458/87 - 
Estabelecimento de bebidas c/ fabrico sito na Rua D. José I, 
Lote 2, Loja - Serra da Luz, freguesia da Pontinha 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a extinção do procedimento de substituição do título 
por inutilidade superveniente, com a consequente manutenção 
da plena validade do título original, nos termos propostos pelos 
serviços; 
Dispensa-se a audiência prévia de interessados, atento o 
fundamento invocado pelos serviços; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/19230 
Assunto: Processo n.º 366/87 - Estabelecimento sito na Rua 
António Nobre, n.º 32, freguesia de Odivelas, em nome de 
António Vicente Lucas 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a extinção do procedimento de substituição do título 
por inutilidade superveniente, com a consequente manutenção 
da plena validade do título original, nos termos propostos pelos 
serviços; 
Dispensa-se a audiência prévia de interessados, atento o 
fundamento invocado pelos serviços; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/19356 
Assunto: Processo n.º 652/88 - Estabelecimento sito na Rua 
Tomás da Anunciação, Lote 61, Loja A - Odivelas, em nome de 
Adília & Domingos, Lda. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a extinção do procedimento de substituição do título 
por inutilidade superveniente, com a consequente manutenção 
da plena validade do título original, nos termos propostos pelos 
serviços; 
Dispensa-se a audiência prévia de interessados, atento o 
fundamento invocado pelos serviços; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2010/38755 
Assunto: Reclamação apresentada pelos condóminos do 1º Esqº 
e Dtº do prédio sito na Av. D. Dinis, nº 41 - A Odivelas, 
relativamente a preocupações devido à reabertura do 
estabelecimento comercial "Kilumba", com actividade de 
pastelaria fracção r/c - Proc 735 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a caducidade do Alvará de licença sanitária n.º 50/77 
para a actividade de café e pastelaria, com dispensa de audiência 
prévia, nos termos propostos pelos serviços. 
20-04-2012 
 

EDOC/2009/29515 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº: 
1270/90 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a declaração prévia para os efeitos pretendidos 
(mudança de pessoa titular da exploração / registo); 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
20-04-2012 
 
EDOC/2010/59717 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc 5242 - 
entrega de Declaração Prévia para mudança de pessoa tutular da 
exploração 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de modificação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/20307 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / ODV 
300655Revalidaçao de Licença 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, com prazo de validade até 13 de Abril de 2014, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/20591 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Revalidação da Licença de Condução n.º ODV100326 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, com prazo de validade até02/05/2014, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/17943 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc. 37Pedido de 
Venda Ambulante 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
20-04-2012 
 
EDOC/2007/45456 
Assunto: 3/LI/2005 (3/37710) Pedido de Averbamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o averbamento requerido em nome do actual 
explorador do estabelecimento industrial, Sr. José Joaquim 
Fernandes Paulos Rodrigues. 
23-04-2012 
 
EDOC/2012/21096 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / ODV300137 - 
pedido de renovação 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, com prazo de validade até 07/05/2014 e 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
24-04-2012 
 
EDOC/2012/71701 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2116/94 pedido de 
licença para karaoke 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
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Indefere-se, com carater definitivo e imediato, o pedido de 
emissão de licença de utilização de recinto, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Arquive-se. 
23-04-2012 
 
EDOC/2011/31142 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega do Mod. 5 
Horário de funcionamento +Mod. 6 Comunicação de Instalação. 
Entrega de Declaração Prévia para efeitos de mudança titular de 
exploração 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de modificação e 
concorda-se com o horário de funcionamento nos termos 
requeridos. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/19476 
Assunto: Processo n.º 1152/90 - Estabelecimento sito na Rua S. 
Tomé e Príncipe, n.º 41 B, Loja Dta.ª, freguesia do Olival Basto, 
em nome de Churrasqueira do Olival, Lda. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Atento o invocado pelos serviços, dispensa-se a realização de 
audiência prévia de interessados no que se refere à decisão de 
extinção do procedimento de substituição do título; 
Notificada a decisão final arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/19605 
Assunto: Processo n.º 1886/93 - Estabelecimento sito na Rua D. 
João II - Vivenda A. Costa, R/C, Serra da Luz, freguesia da 
Pontinha, em nome de Maria Isabel Carneiro de Almeida e 
Costa 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Com o fundamento invocado pelos serviços, dispensa-se a 
realização de audiência prévia de interessados no que se refere à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
20-04-2012 
 
EDOC/2012/7980 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Venda 
ambulante de produtos alimentares Pedido de Vistoria higio-
sanitária 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Alvará de Licença Sanitária n.º 02/2012, relativo ao Processo N.º 
AMB/2012/02, segue assinado. 
23-04-2012 
 
EDOC/2011/40347 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de licença 
de ruido 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Alvará de Licença de Utilização segue assinado. 
23-04-2012 
 
 
 

EDOC/2012/20755 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Renovação de 
Cartão de Vendedor Ambulante nº 11 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Autoriza-se o exercício da atividade de venda ambulante em 
vários locais da Freguesia da Pontinha, bem como a consequente 
emissão de cartão de vendedor ambulante, condicionado ao 
pagamento das taxas devidas. 
23-04-2012 
 
EDOC/2012/21722 
Assunto: Processo n.º 1554/91: Estabelecimento sito na Praceta 
Alexandre O’ Neill, n.º 1, Loja Esq., Pombais – Odivelas em 
nome de José Alberto Gonçalves 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a extinção do procedimento de substituição do título 
por inutilidade superveniente, nos termos propostos pelos 
serviços, com a consequente manutenção da plena validade do 
título original; 
Atento o fundamento invocado pelos serviços, dispensa-se a 
audiência prévia de interessados; 
Notificada a decisão final, arquive-se. 
23-04-2012 
 
EDOC/2009/74336 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo: 2132/94 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos pretendidos e concorda-
se com o horário de funcionamento requerido. 
23-04-2012 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

55..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  0022  ddee  mmaaiioo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

TERRENOS DO COMPLEXO DESPORTIVO DA 
URBANIZAÇÃO DO PORTO PINHEIRO 

 
Nos termos do deliberado na 3.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 9 de Abril de 
2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7/2012, de 17 de abril, página 11), e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/3650, de 30-
03-2012, à qual foi acrescentada a alínea j) ao n.º 11 e 
alterada a alínea b) no n.º 13.º, conforme o publicitado no 
boletim mencionado. Constituição do direito de superfície 
a favor do Sporting Clube Portugal, sobre os seguintes 
imóveis e nos seguintes termos: 
 
“ 
1. Na sequência do processo de liquidação judicial do 

Odivelas Futebol Clube (OFC) no âmbito do 
Processo de Insolvência n.º 3/2006, na 23º Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
no dia 20 de dezembro de 2011, foi deliberada a 
reversão dos imóveis cedidos aquele clube. 

 
2. Retomada a posse sobre os referidos imóveis, o 

Município de Odivelas e o Sporting Clube de 
Portugal pretendem, conjuntamente, dar início a um 
projeto de prática desportiva que responda aos 
anseios dos Odivelenses, em especial das suas 
camadas mais jovens, e do Sporting Clube de 
Portugal cuja concretização passa pela possibilidade 
deste último poder usufruir da cedência dos terrenos 
municipais, anteriormente cedidos ao OFC, para a 
prática desportiva. 

 
3. Neste âmbito convém salientar a previsão do artigo 

79º da Constituição da República Portuguesa ao 
estabelecer que “todos têm direito à cultura física e ao 
desporto” e que “incumbe ao Estado em colaboração com as 
escolas, associações e coletividades desportivas, promover, 

estimular, orientar e apoiar a prática e difusão da cultura física 
e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto”. 

 
4. No que às autarquias locais concerne, encontram-se 

previstas no artigo 13º, n.º1, al. f) da Lei n.º 159/99, 
de 14 de setembro (Lei quadro de transferência de 
atribuições e competências para as autarquias locais) 
atribuições específicas para os municípios no domínio 
do desporto designadamente, através do apoio a 
atividades desportivas e recreativas de interesse 
municipal (vd. al. b), do n.º 2, do artigo 21º). 

 
5. Por outro lado, aquelas atribuições encontram 

correspondência designadamente, na norma de 
competência inserta na al. b), do n.º 4, do artigo 64º 
da Lei 169/99, de 18 de setembro, através da qual se 
estipula que compete à Câmara Municipal no âmbito 
do apoio a atividades de interesse municipal “apoiar ou 
comparticipar pelos meios adequados no apoio às atividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, 
recreativa ou outra”. 

 
6. O projeto que o Município de Odivelas e o Sporting 

Clube de Portugal pretendem desenvolver, beneficia 
o município e os seus munícipes da experiência do 
Sporting Clube de Portugal, nomeadamente ao nível 
da formação, proporcionando aos jovens do 
Concelho um conjunto de atividades desportivas as 
quais terão lugar nos terrenos municipais onde se 
encontram os campos de futebol que permitirão a 
prática de diversas modalidades desportivas. 

 
7. Assim, e com vista à concretização do mencionado 

projeto, no qual o Sporting se propõe realizar um 
investimento significativo na recuperação dos campos 
de futebol e nas infraestruturas adjacentes, o 
município pretende ceder em direito de superfície, a 
título oneroso, pelo prazo de 20 (vinte) anos, 
contados a partir da data de outorga da respetiva 
escritura pública, os imóveis seguintes:  

 
a) Terreno com a área de 57.435,08 m², (constituído por 

um complexo desportivo e infraestruturas) de apoio, 
situado na Quinta do Porto Pinheiro, em Odivelas, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 4452 da Freguesia de Odivelas, e 
inscrito na mesma Conservatória a seu favor sob a 
apresentação n.º 63, de 20/01/2005 e na matriz 
predial da Freguesia de Odivelas sob o artigo 12670 
da Freguesia de Odivelas; 

 
b) Prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Odivelas sob o nº 32.169, a fls 967 do 
Livro B-94, inscrito na mesma Conservatória a favor 
do Município de Odivelas, sob o nº 57.816, a fls 85 
do Livro G-86 e inscrito na matriz predial da 
Freguesia de Odivelas sob o artigo 488. 
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8. Pela constituição do direito de superfície a seu favor, 
o Sporting Clube de Portugal, obriga-se: 

 
a) A realizar no local um investimento na beneficiação 

dos campos de futebol e das infraestruturas de apoio, 
de acordo com o projeto constante do Anexo I, à 
presente informação; 

b) A entregar ao Município de Odivelas ou, se por este 
indicado, à entidade empresarial municipal que gerir 
os equipamentos municipais, 50% (cinquenta por 
cento), de todas as receitas publicitárias geradas pela 
utilização dos diversos espaços do Complexo 
Desportivo; 

c) A entregar ao Município de Odivelas ou, se por este 
indicado, à entidade empresarial municipal que gerir 
os equipamentos municipais, 50% (cinquenta por 
cento) das receitas geradas pela celebração de 
contratos de “naming” do Complexo Desportivo que 
venha a celebrar com terceiros; 

d) A entregar ao Município de Odivelas ou, se por este 
indicado, à entidade empresarial municipal que gerir 
os equipamentos municipais, 50% (cinquenta por 
cento) de todas as receitas televisivas geradas pela 
utilização pelo Sporting Clube de Portugal, dos 
diversos espaços do Complexo Desportivo; 

e) A entregar ao Município de Odivelas ou, se por este 
indicado, à entidade empresarial municipal que gerir 
os equipamentos municipais, 50% (cinquenta por 
cento) de todas as receitas líquidas de bilheteira 
geradas pela utilização, pelo Sporting Clube de 
Portugal, dos diversos espaços do Complexo 
Desportivo; 

f) A fomentar uma Escola de Formação de Futebol 
dirigida às crianças e jovens do Concelho de 
Odivelas; 

g) A assegurar o enquadramento técnico para apoio a 
atividades desportivas da população escolar de 
Odivelas; 

 
9. As quantias previstas nas alíneas b), c), d) e e), 

anteriormente estabelecidas, deverão ser pagas até ao 
último dia útil do mês em que forem recebidas pelo 
Sporting Clube de Portugal, com exceção das 
previstas nas alíneas b) e d) quando respeitantes a 
receitas de publicidade e de transmissões televisivas já 
contratadas à data da outorga da escritura publica de 
cedência. 

 
10. Não obstante a constituição do direito de superfície a 

favor do Sporting Clube de Portugal, o Município de 
Odivelas reserva-se o direito de colocar publicidade 
estática de 2ª linha nos espaços do Complexo 
Desportivo onde decorram as atividades 
desenvolvidas pelo Sporting Clube de Portugal, bem 
como a arrecadar a respetiva receita e a perceber juros 
moratórios à taxa legal fixada para dívidas civis pelo 
incumprimento do estabelecido nas alíneas b), c) d) e 
e) do Ponto 8. da presente informação. Os direitos do 
Município de Odivelas ora previstos podem por este 

ser cedidos à entidade empresarial municipal que gerir 
os equipamentos municipais. 

 
11. Para além das obrigações estabelecidas no Ponto 8. 

da presente informação, a partir da data da outorga da 
escritura publica de constituição do Direito de 
Superfície, o Sporting Clube de Portugal, obriga-se, 
em particular, a:  

 
a) Iniciar as obras constantes no Anexo I no prazo 

máximo de 3 meses após a outorga da escritura 
pública de constituição do Direito de Superfície, 
devendo as mesmas estarem concluídas no prazo de 2 
anos após aquela data; 

b) Submeter ao Município de Odivelas para 
licenciamento nos termos do Decreto-Lei 555/99, de 
16 de dezembro (na redação atual) e dos 
regulamentos municipais aplicáveis, os projetos de 
obras previstos no Anexo I e todos os demais que se 
pretenda ali executar ou que se vierem a revelar 
necessários; 

c) A manter em bom estado de conservação e de 
funcionamento todo o espaço cedido; 

d) A ceder gratuitamente ao Município de Odivelas uma 
quantidade a acordar de bilhetes para todos os 
eventos desportivos públicos realizados no Complexo 
Desportivo; 

e) A permitir ao Município de Odivelas a colocação da 
publicidade estática de 2ª linha e a arrecadar no 
complexo desportivo a respetiva receita; 

f) A pagar todas as despesas inerentes à manutenção do 
Complexo Desportivo, à segurança, à limpeza, à 
organização de eventos e aos consumos de água, 
eletricidade e gás, celebrando com os respetivos 
fornecedores os necessários contratos; 

g) Pela utilização do complexo desportivo, o Sporting 
Clube de Portugal pagará à Câmara Municipal 50% 
das receitas líquidas de bilheteira obtidas pelos 
eventos em que o Sporting participe, acrescido ainda 
de 50% de todas as receitas publicitárias e televisivas 
a que haja lugar pela realização de iniciativas nos 
referidos campos de futebol; 

h) A não proceder à alienação ou oneração do Direito 
de Superfície constituído a seu favor; 

i) A autorizar, sempre que necessário, o acesso à 
estação base de telecomunicações e respetivas 
infraestruturas de apoio instaladas no Complexo 
Desportivo. 

j) "Com constituição do direito de superfície o SCP 
obriga-se a assegurar nos precisos termos constantes 
no Protocolo celebrado em Setembro de 2010, entre 
a Massa Insolvente do OFC, o Sport Lisboa e Benfica 
e o Município de Odivelas, o direito de utilização dos 
espaços desportivos identificados no referido 
Protocolo, o qual faz parte integrante da presente 
proposta." 
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12. Por sua vez o Sporting Clube de Portugal terá direito 
a: 

 
a) Utilizar o Complexo Desportivo pela Equipa B de 

futebol e pelas equipas de futebol sub 13/14; 
b) Utilizar o Complexo Desportivo para a prática da 

modalidade de atletismo ou outras modalidades que 
promova; 

c) Afixar publicidade durante os eventos desportivos em 
que participe, sem prejuízo do disposto na alínea a) 
do número 1 da cláusula 14ª do presente Protocolo. 

 
13. A escritura de cedência em direito de superfície 

observará a estipulação, em especial, das condições 
seguintes: 

 
a) Quaisquer obras a realizar pelo Sporting Clube de 

Portugal no Complexo Desportivo estarão sujeitas ao 
regime previsto no Decreto-Lei 555/99 (na redação 
atual), de 16 de dezembro, e aos regulamentos 
municipais aplicáveis; 

b) O incumprimento das obrigações enunciadas nas 
alíneas a), b), c), g) e j) do Ponto 11. conferirá ao 
Município de Odivelas o direito a resolver o direito 
de superfície, operando-se a seu favor a reversão dos 
imóveis cedidos; 

c) A extinção do direito de superfície, por decurso do 
prazo ou por resolução fundamentada em 
Incumprimento, constitui o Sporting Clube de 
Portugal na obrigação de restituir os imóveis cedidos, 
no prazo de 30 dias após para tal ser notificado, livres 
de ónus e encargos; 

d) Com a restituição dos imóveis cedidos serão 
entregues todas as benfeitorias que neles tenham sido 
realizadas, sem que o superficiário possa reclamar 
qualquer indemnização ou direito de retenção; 

e) A mora na restituição dos imóveis cedidos confere ao 
Município de Odivelas o direito a perceber uma 
indemnização pelos danos causados e pelos lucros 
cessantes. 

 
14. O direito de superfície a constituir a favor do 

Sporting Clube de Portugal não incluirá o espaço 
utilizado por uma estação base de telecomunicações e 
respetivas infraestruturas de apoio instaladas no 
Complexo Desportivo, pertencendo ao Município de 
Odivelas as rendas pagas pela arrendatária. 

 
15. Considerando que se trata da constituição de um 

direito de superfície a título oneroso, o cálculo do 
valor de cada uma das parcelas foi apurado de acordo 
com as regras previstas na al. h), do Art. 13.º do 
Código do imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis (CIMT), obtendo-se os 
seguintes valores: 

 
 
 

Denominação Área Localização Valor 

Parcela de 
terreno 57.435,08 m² 

Quinta do Porto Pinheiro, em 
Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob o n.º 
4452 da Freguesia de Odivelas, 
e inscrito na mesma 
Conservatória a seu favor sob a 
apresentação n.º 63, de 
20/01/2005 e na matriz predial 
da Freguesia de Odivelas sob o 
artigo 12670 da Freguesia de 
Odivelas. 

€ 5.643.186,00 

 

Denominação Área Localização Valor 

Prédio Urbano 

Casa térrea com 
310 m², terreno 
com área de 60 
m² e jardim e 

páteo com 510 
m² 

Quinta do Porto Pinheiro, em 
Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob o nº 
32.169, a fls 967 do Livro B-
94, inscrito na mesma 
Conservatória a favor do 
Município de Odivelas, sob o 
nº 57.816, a fls 85 do Livro G-
86 e inscrito na matriz predial 
da Freguesia de Odivelas sob o 
artigo 488. 

€ 39.581,70 

 
16. Pese embora, a onerosidade do direito de superfície a 

constituir, atendendo a que o Sporting Clube de 
Portugal irá realizar no local cedido um elevado 
investimento na beneficiação dos campos de futebol 
e das infraestruturas de apoio, de acordo com o 
projeto e custos discriminados no Anexo I, da 
presente informação, não será devido o pagamento 
de qualquer montante pela constituição do referido 
direito.  

 
Em face do exposto propõe-se que, nos termos das 
disposições conjugadas da al. f), do n.º 1, do artigo 64º, e 
da al. i), do n.º 2, do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de janeiro, retificada pelas Declarações de Retificação 
n.º 4/2002, de 6 de fevereiro, n.º 9/2002 de 5 de março e 
alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, a 
Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberem 
aprovar a constituição do direito de superfície sobre os 
imóveis acima identificados, a favor do Sporting Clube 
Portugal nos termos e condições estabelecidas na presente 
informação. 
(…)” 
Informação n.º Interno/2012/3650, de 30-03-2012, página 1 a 6. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

66..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1100  ddee  mmaaiioo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

«A PROPÓSITO DAS DECLARAÇÕES DA RESPONSÁVEL DA 
“ESPÍRITO SANTO SAÚDE” 

 
No primeiro dia (2/5/2012) dos trabalhos do XXIV 
Encontro Nacional da Pastoral de Saúde, a responsável da 
Espírito Santo Saúde - entidade que gere o Hospital 
Beatriz Ângelo, – Dr.ª Isabel Vaz, declarou: “Tivemos 
mais consultas de interrupção voluntária da gravidez do 
que de obstetrícia [para ter filhos/as]. E algumas das 
pessoas a repetirem pela segunda ou terceira vez” (ver 
nota). 
 
Argumentou ainda que a “cobertura universal dos 
cuidados de saúde não é possível”, pelo que “não há 
dinheiro para pagar tudo”, e “há que fazer escolhas”. 
Segundo a mesma “não vale a pena fazer declarações de 
amor ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). O que é 
imperioso é gerir melhor”.  
 
Quanto a isto, “gerir melhor” (basta lembrar o que se passa 
com o Hospital de Cascais, a gestão do Hospital de Braga 
e os problemas que lá continuam a ocorrer, sem falar do 
que se passou com o Amadora – Sintra, de tal forma 
grave, que obrigou à retirada da gestão à maravilhosa empresa 
que lá estava - Mello Saúde, sendo gerida actualmente pelo 
Estado), estamos conversados.  
 
Estas declarações surgiram na mesma altura em que foram 
tornados públicos os relatórios da DGS, relatórios alvos 
de interpretações e leituras bastante dúbias por parte, 
entre outros/as, da Dr.ª Isabel Vaz, e , no nosso ponto de 
vista, erradas tendo em conta que esses relatórios 
mostram não só que o aumento do numero de IVG 
verificado de 2011 para 2010 é menor do que os 
anteriores, como o facto, por exemplo, do número de 
IVG realizados por mulheres com menos de 20 anos ter 
diminuído, ou ainda o dado avançado no relatório 
mostrando que a grande maioria das mulheres tem hábitos 

de planeamento familiar consistentes. O Hospital Beatriz 
Ângelo representa, todos/assabemo-lo uma das parcerias 
publico privadas (PPP) ruinosas para o Estado, algo que 
não só a Dr.ª Isabel Vaz não condena como diz sobre as 
PPP que é “preciso acabar com o mito dos malefícios das 
Parcerias Público-Privadas”.  
 
Mito?  
 
De facto, não estamos a falar de um “mito” antes 
estivéssemos.  
 
Aliás, a Auditoria Cidadã à Dívida Pública debruçou-se 
sobre isto mesmo e provou que este é um exemplo de má 
gestão de dinheiros públicos e em que interesses privados 
prejudicam o interesse público. A desvalorização de tal 
facto por parte da Dr.ª Isabel Vaz é no mínimo estranha, 
mas grave nomeadamente quando põe em causa o 
investimento no Serviço Nacional de Saúde e o direito das 
mulheres, independentemente da sua classe social, puder 
aceder a uma IVG.  
 
(A MAC é a maior maternidade do país, a que realiza o maior número de 
partos por ano, a que tem uma diferenciação científica e técnica mais 
desenvolvida, e tem vindo a aumentar o seu montante assistencial nos 
últimos anos. Mais de 5000 partos foram realizados o ano passado naquela 
unidade. Mas em Lisboa existe capacidade instalada para partos que é 
superior àquela que de facto é necessária. Porquê? Porque existem na cidade 
4 serviços de obstetrícia-ginecologia: MAC, Santa Maria, Estefânia e S. 
Francisco Xavier. E nos últimos 10 anos, o Estado decidiu aumentar a 
capacidade instalada na Estefânia e em S. Francisco Xavier, sabendo de 
antemão que nestes dois locais o número assistencial era baixo e não se 
previa que aumentasse. Na MAC também foram realizados investimentos 
avultados de melhoramento das instalações. A única diferença da MAC 
para as outras duas é que esta tem vindo a aumentar o número de mulheres 
que atende. Existem três investimentos, dois fúteis e um muito proveitoso – 
então qual é a decisão do ministro? Fechar o investimento que valeu a pena! 
Já os seus antecessores foram negligentes com o Estado ao gastarem dinheiro 
em algo que não era necessário, mas Paulo Macedo quer ser ainda mais 
negligente, deitando ao lixo o único dinheiro que foi bem aplicado.  
 
Mas o que tem a MAC a ver com a parceria público-privada estabelecida 
entre o Estado e o grupo BES Saúde para a construção e gestão do novo 
Hospital de Loures?  
 
Em primeiro lugar, uma boa parte do movimento assistencial realizado pela 
MAC diz respeito à área que abrange o concelho de Loures. Sempre foi 
assim: enquanto as mulheres de Loures não tinham um hospital perto, 
recorreram, durante anos, à MAC. Ora, no contrato da PPP de Loures, 
Estado e grupo BES acordaram a abertura naquele Hospital de um novo 
serviço de obstetrícia-ginecologia para a realização de um total de 1800 
partos por ano. Isto sabendo que havia um excedente histórico na cidade de 
lugares para partos. Ou seja, quem negociou este contrato da parte do 
Estado não se baseou nos estudos que apontavam para este excedente, e foi 
negligente, pois atribuiu uma função ao novo Hospital de Loures que não 
era necessária e que é paga à entidade privada.  
 
Em segundo lugar, custa bastante acreditar que o grupo BES Saúde, tendo 
conhecimento deste excesso de oferta, tenha aceitado assinar este contrato sem 
contrapartidas. Apesar do anúncio oficial ter sido muito recente, os rumores 
do fecho da MAC têm já alguns anos. Talvez a informação prestada àquela 
entidade privada na altura da celebração do contrato não tenha sido apenas 
rumor, mas promessas futuras.  
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Em terceiro e último lugar, está em risco o financiamento estadual ao grupo 
BES Saúde. A renda anual que é dada àquela entidade para gerir o novo 
hospital está, contratualmente, dependente do serviço assistencial previamente 
definido. Ou seja, se os 1800 partos anuais não forem atingidos, o grupo 
BES perde uma parte pré-definida na renda. Isso aliás está bem explícito 
no contrato da PPP, na cláusula 72, relativa a falhas de desempenho da 
entidade gestora do estabelecimento, onde se refere claramente que “Quando 
ocorram falhas de desempenho, a Entidade Pública contratante tem o direito 
de proceder a deduções aos pagamentos a realizar à Entidade Gestora do 
Estabelecimento”. Ora é esta parte da renda que a eng.ª Isabel Vaz não 
quer perder de forma nenhum e é aqui que o fecho da MAC contribui para 
os seus bolsos.  
 
O fecho da MAC deita ao lixo uma importante verba pública, gasta nos 
últimos anos com a renovação desta unidade, para no futuro colocar mais 
uma parcela de dinheiros públicos na carteira de um grupo privado)  
 
São, esses os factos que explicam que tenha havido 
naquela unidade poucas consultas para apoio a gravidezes, 
isso e o facto da Maternidade Alfredo da Costa, essa 
mesma que o Governo quer encerrar, ser uma referência 
no país e para muitas mulheres que naturalmente pois 
escolhem aquele estabelecimento para questões relativas a 
gravidezes e maternidade. A isto também não é alheio o 
facto das politicas impostas pela Troika e seguidas 
cegamente e até para além da Troika por este Governo 
aumentarem dramaticamente os níveis de desemprego, 
subemprego, precariedade, pobreza de grande parte da 
população o que prejudica em particular determinadas 
camadas da população nomeadamente as mulheres e no 
seio delas, as mulheres de origem socioeconomica mais 
baixa, as mulheres migrantes, entre outras.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 10 de Maio de 2012, decide: 
 
1. repudiar este tipo de declarações que utilizam 
argumentos falaciosos para impor os seus valores 
conservadores em relação aos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres e, negar assim o seu direito em 
poder interromper as suas gravidezes livre e gratuitamente 
no serviço nacional de saúde e os seus princípios 
economicistas quanto a favorecer o sector privado em 
detrimento do público; 
 
2. enviar este documento aos órgãos de imprensa locais e 
nacionais, à direção do Hospital Beatriz Ângelo» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2012 
 

1.ª Revisão Orçamental, 5.ª Modificação Orçamental 2012, 
conforme o deliberado na 8.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 18 de Abril de 2012, 

(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
8/2012, de 2 de maio, página 7), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/4014, de 2012-
04-13, e nos termos dos Mapas anexos à referida 
informação, que farão parte integrante da ata da reunião. 

 
 

“PREÂMBULO 
 

A presente REVISÃO ORÇAMENTAL decorre da necessidade 
de incorporar no Orçamento de 2012 em sede de 
tesouraria, o saldo apurado da gerência do exercício de 
2011, no montante de 1.313.826,82 Euros, conforme 
documentos de Prestação de Contas deliberados pelo 
Executivo Municipal. 
 
A inscrição do saldo de gerência não implicou aumento do 
valor global do Orçamento Inicial, mantendo-se o mesmo 
nos 91.836.736,00 € (noventa e um milhões, oitocentos e 
trinta e seis mil e setecentos e trinta e seis euros). 
 
Em relação à despesa, acolheram-se as propostas de 
ajustamento e de criação de novos projetos, enviadas 
pelos diversos serviços municipais, destacando-se o 
reforço do projeto 51/I/2012, no valor de 45.000 €, 
relativo a Intervenções Diversas em Escolas, um reforço 
de valor de 42.500 €, no projeto 52/I/2012, para o Centro 
de Dia de 3.ª Idade do Olival Basto e um valor total de 
45.000 € para Arranjos Exteriores das Unidades de Saúde 
Familiar da Ramada e da Povoa de Sto. Adrião, por outro 
lado verifica-se também a inclusão de um valor de 25.000 
€, no projeto 271/A/2012, para o reforço do projeto de 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 1 - Apoio Financeiro à 
Atividade Desportiva. Quanto ao Programa de Apoio ao 
Associativismo Cultural (PACO) incluiu-se o valor de 
6.000 € no projeto 273/A/2012, referente ao Programa A 
Atividade Regular. 
 
Numa análise comparativa entre as dotações atuais e o 
previsto na presente REVISÃO ORÇAMENTAL, 
verifica-se um aumento das despesas de capital em 
210.321,77 € por contrapartida de um decréscimo de igual 
montante ao nível das despesas correntes, mantendo-se a 
conta Orçamental da despesa, em 91.836.736,00 €. 
 
Ao nível da receita, registou-se um aumento das outras 
receitas no valor de 1.313.826,82 €, por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das receitas de 
correntes. 
 
Odivelas, 13 de abril de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
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Receitas 

 Inicial Atual Variação 
Após 1.ª 
Revisão 

Variação 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 69.331.318,31 69.331.318,31 0,00 68.017.491,49 -1.313.826,82 -1,9% 

Capital 22.475.417,69 22,475.417,69 0,00 22.475.417,69 0,00 0,0% 

Outras 30.000,00 30.000,00 0,00 1.343.826,82 1.313.826,82 97,8% 

TOTAL  91.836.736,00 91.836.736,00 0,00 91.836.736,00 0,00 0,00% 

(valores em euros) 
 
 

Despesas 

 Inicial Atual Variação 
Após 1.ª 
Revisão 

Variação 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 68.936.307,44 67.860.472,10 -1.075.835,34 67.650.150,33 -210.321,77 -0,3% 

Capital 22.900.428,56 23.976.263,90 1.075.835,34 24.186.585,67 210.321,77 0,9% 

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

TOTAL  91.836.736,00 91.836.736,00 0,00 91.836.736,00 0,00 0,00% 

(valores em euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 

REFEITÓRIO MUNICIPAL 
 

Adjudicação ao concorrente ICA – Indústria e Comércio 
Alimentar, S.A., pelo valor de €100.786,89 (cem mil, 
setecentos e oitenta e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, no 
âmbito do concurso público para a aquisição de produtos, 
confeção e fornecimento de refeições no Refeitório 
Municipal, conforme o deliberado na 7.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 4 de abril 
de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 7/2012, de 17 de abril, página 7), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/2494, de 12-
02-08, e nos termos da informação n.º 
interno/2012/3659, de 2012-03-30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARECER 
 

 
 

PARECER SOBRE AGREGAÇÃO DOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Parecer relativo ao Planeamento da Rede Escolar 
2012/2013 - Proposta de Agregação, propondo nos 
termos do n.º 3 do Despacho 4463/2011, de 1 de março, 
que o Município de Odivelas informe o Ministério da 
Educação e Ciência, através da Direção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), que não 
pode estar de acordo nem com os princípios enunciados e 
subjacentes à proposta apresentada, nem com a 
calendarização do referido processo, nos termos do 
parecer que se encontra anexa à informação n.º 
Interno/2012/4599, de 2012-05-04. Conforme o 
deliberado na 5.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 8 de maio de 2012, 
(presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 9/2012, de 15 de maio, página 13). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 


