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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

21.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 31 de outubro de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 
24 DE FEVEREIRO DE 2010 

 
Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 24 de fevereiro de 2010. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

ATA DA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 
24 DE MARÇO DE 2010 

 
Ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 24 de março de 2010 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA 
 

 
 

ALTERAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA AGENDADA PARA O DIA 
14 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
Alteração da reunião de Câmara agendada para o dia 14 de 
novembro de 2012 sendo que a mesma se realizará no dia 
15 de novembro de 2012 pelas 9:00 horas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

PRÉMIOS DE MÉRITO "RAINHA SANTA ISABEL" 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS DE MÉRITO 
"RAINHA SANTA ISABEL" ANO LETIVO 2011/2012 

 
Atribuição dos Prémios de Mérito “Rainha Santa Isabel” 
destinado a distinguir o melhor aluno do ensino regular e 
o melhor aluno do ensino profissional, na disciplina de 
português, do concelho de Odivelas, no ano letivo de 
2011/2012, no valor de € 250.00 (duzentos e cinquenta 
euros), nos termos da informação dos serviços n.º 
interno/2012/10256, de 2012-10-24. 
 
A metodologia utilizada para a seleção do aluno a premiar 
consistiu, para o ensino regular, no apuramento junto dos 
estabelecimentos de ensino secundário público e privado 
do Município de Odivelas, dos resultados na disciplina de 
Português dos alunos que terminaram o ensino 
secundário. Identificação do melhor aluno do 12º ano de 
escolaridade na disciplina de Português no ensino 
secundário regular, tendo por base a avaliação sumativa 
interna (média ponderada a partir da avaliação dos três 
anos 10º, 11º e 12º, com a avaliação do exame nacional) 
ponderada às centésimas. Em caso de empate na avaliação 
sumativa interna, a identificação final tem como base o 
critério de apuramento do valor da avaliação sumativa 
externa (resultado do exame nacional de português), 
ponderada às centésimas. 
 
A metodologia utilizada para a seleção do aluno a premiar 
consistiu, para o ensino profissional no apuramento junto 
dos estabelecimentos de ensino secundário público e 
privado do Município de Odivelas, dos resultados na 
disciplina de Português dos alunos que terminaram o 
ensino secundário profissional. Identificação do melhor 
aluno do ensino profissional, tendo por base a melhor 
média final da disciplina de Português (correspondente ao 
resultado da soma da avaliação dos módulos de Português 
dos 3 anos do curso), ponderada às centésimas. Em caso 
de empate na avaliação final da disciplina, a identificação 
final teve como base o critério de apuramento do valor da 
avaliação final do curso ponderada às centésimas, sempre 
que possível. 
 
Atribuição do prémio no valor pecuniário de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros) à melhor aluna do 12º ano, 
da disciplina de Português do ensino secundário regular 
do Concelho de Odivelas, Patrícia Gaspar Gomes, que 
frequentou o ano letivo 2011/2012 na Escola Secundária 
de Odivelas. 
 
Atribuição do prémio no valor pecuniário de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros) ao melhor aluno da 
disciplina de Português do Ensino Secundário 
Profissional, do Concelho de Odivelas, José Fernando 
Machado Sobral, que frequentou o ano letivo 2011/2012 
na Escola Secundária de Caneças. 
 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
 

Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2012/9881, de 2012.10.15, para autorização da 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Junta de Freguesia da Pontinha, nos termos 
do disposto na alínea b) do número 4, do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, a realizar no dia 19 de 
outubro de 2012, para deslocação a Fátima e a Alcanena 
no âmbito da iniciativa “Passeio Anual do Idoso” 
realizada por essa Junta de Freguesia, apoio com um custo 
total estimado em €222,24, de acordo com o proposto na 
referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
LOTE 59 RUA CARLOS ARY DOS SANTOS 

BAIRRO MONTE VERDE, CANEÇAS 
 

Substituição da hipoteca legal, constituída sobre o lote 59 
sito na Rua Carlos José Ary dos Santos, inserido no Bairro 
Monte Verde, freguesia de Caneças, em nome de J. 
Gomes da Silva & Filhos, Limitada, pelo depósito caução 
n.º 10182 de 28.09.12, no banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.067,31 (mil e sessenta e sete 
euros e trinta e um cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 2/2007, de 4 de fevereiro de 2002, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
132/SM/DRU/DGOU/12, de 2012.10.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA 
 

 
 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO OLIVEIRA 
 
Publicação do texto do Voto de Pesar pelo falecimento de 
António Oliveira, funcionário da Câmara Municipal de 
Odivelas, apresentado no período antes da ordem do dia 
da presente Reunião de Câmara.  
 
A deliberação da aprovação, por unanimidade, do referido 
Voto foi efetuada na 20.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 17 de outubro de 2012 
(deliberação publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 20/2012, de 30 de outubro, 
pág. 7). 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

António Oliveira 
 

No dia 14 de outubro, quando colocava uma máquina 
agrícola numa carrinha, António Oliveira foi vítima mortal 
por uma falha de segurança do equipamento. 
 
Trabalhador da Câmara Municipal de Odivelas desde 
2001, António Oliveira foi sempre um colaborador 
exemplar. A sua humildade e generosidade, por todos 
reconhecidas, eram características de um Homem 
genuinamente bom. 
 
No Município de Odivelas assumiu várias funções e todas 
desempenhou com elevado profissionalismo. 
 
Por cada serviço que passou, criou amizades, respeito e 
admiração, pela sua forma de Ser e de Estar. 
 
Amigo do seu amigo, nunca virava a cara a um pedido, a 
uma solicitação, a uma ajuda, tinha sempre disponibilidade 
para apoiar. 
 
Além de marido e pai exemplares, António Oliveira era 
uma pessoa de trato fácil e com quem a empatia se 
ganhava com grande facilidade. 
 
O seu desaparecimento prematuro é uma grande perda. 
Ficamos mais pobres com a sua ausência, mas a sua 
Amizade merece ser honrada, tendo o seu exemplo como 
uma referência, tanto a nível humano como profissional, 
de quem nunca se rendeu perante os problemas. 
 
Disse o Padre António Vieira que “não está o erro em 
desejarem os homens ser, mas está em não desejarem ser 
o que importa” e o António foi sempre “aquilo que 
importa”. 
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A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 17 de 
outubro de 2012, exprime o seu pesar e presta 
homenagem à sua memória e apresenta à sua família 
sentidas condolências. 
 
Odivelas, 31 de outubro de 2012.” 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2009- 
Bairro Novo de St.º Eloy – Pontinha, para os lotes 1, 2, 3, 
4, 6, 11, 17, 18, 19, 20 e 50, pelo prazo de 15 dias. Todos 
os interessados poderão, durante o período de discussão 
pública, consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª 
Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 
Odivelas. 
 
Paços do Município, 16 de Outubro de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 

Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2006- 
Bairro da Milharada – Pontinha, para os lotes 24, 27, 37, 
71, 72, 73, 75, 85B, 86A, 93, 94, 98, 113, 119, 127, 137, 
181, 193, 229 e 236, pelo prazo de 15 dias. Todos os 
interessados poderão, durante o período de discussão 
pública, consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª 
Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 
Odivelas. 
 
Paços do Município, 18 de Outubro de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

(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 e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da informação n.º 
10822, de 2012.11.08, referente ao período de 25 de outubro a 7 
de novembro de 2012: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/48690 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 16553/OCP - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/54163 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento- Das 10.00 às 21.00, não encerra para almoço 
e dia de descanso semanal Domingo. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/49967 
Assunto: Denúncia do contrato de fornecimento de energia 
elétrica entre a EDP Comercial e a Câmara Municipal de 
Odivelas, NIF: 504293125 e CPE: PT0002000101951488DN. 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Contrato de fornecimento de energia elétrica no mercado livre 
segue assinado, via expediente. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/2266 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº 
70/ODV/2001 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/42226 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de registo e 
mudança de exploraçao de máquina de diversão 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento da transferência de 
propriedade "mortis causa" no título de registo n.º 03/2008. 
02-11-2012 
 
 

EDOC/2012/58599 
Assunto: Comprovativo de rescisão de contrato. Local - 503648 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício n.º 2012/24006 e rescisão do contrato n.º 1119355 
seguem assinados. 
06-11-2012 
 
EDOC/2012/6602 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / antecedentes em 
Lic/2011/1077 - pedido de horário de funcionamento (entrega 
do Início de atividade atualizado) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
06-11-2012 
 
EDOC/2011/58580 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento Processo nº 10384/OCP 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
07-11-2012 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/16427 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2009/19 - 
entrega de Dec Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a  DP apresentada para efeitos de instalação 
e concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/31902 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Res/2010/23 - 
entrega de Dec Prévia para mudança de pessoa titular 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de bebidas em nome de Change Shape, Lda, 
condicionada ao pagamento da taxa devida; 
Determina-se que do título a emitir conste a advertência 
constante em informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Aceita-se a DP de instalação (apresentada pela sociedade Chá 
nas Colinas – Unipessoal, Lda.) e de modificação (apresentada 
pela Change Shape, Lda.); 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido pela 
Change Shape, Lda. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/50726 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Res/2010/23 - 
entrega de Dec Prévia para mudança de pessoa titular 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento processual apresentado pelo 
atual explorador, Sr. Daniel Oliveira Lourenço, condicionado ao 
pagamento da taxa de averbamento; 
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Defere-se a emissão de autorização de utilização para a atividade 
de bebidas em nome do novo explorador, condicionada ao 
pagamento da taxa devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
02-11-2012 
 
EDOC/2009/69837 
Assunto: PROCº Nº 4.931/82 (Alvará Licença Sanitária nº 
69/83) "Gomes, Cardoso & Santos, Lda." Rua 1º de maio, lote 
97 1685-814 Famões 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a caducidade do título, nos termos propostos pelos 
serviços. 
02-11-2012 
 
EDOC/2009/72511 
Assunto: PROCº Nº 5.141/84 (alvará de licença sanitária nº 
96/84) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP para efeitos de registo; 
Concorda-se com o Horário de Funcionamento requerido. 
02-11-2012 
 
EDOC/2009/71132 
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente - Proc. 
nº 5113/84 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
alvará, nos termos propostos pelo serviço; 
Aceita-se a DP apresentada pela requerente Carla Cristina 
Correia Fontes Couceiro, para efeitos de mudança e registo do 
título; 
Declara-se a extinção do pedido de horário de funcionamento 
apresentado pela requerente Carla Cristina Correia Fontes 
Couceiro, nos termos propostos na etapa 7; 
Aceita-se a DP apresentada pela sociedade Simão & Esteves de 
Francisco, Lda, para efeitos de mudança da pessoa ou entidade 
titular da exploração do estabelecimento; 
Concorda-se com pedido de horário de funcionamento 
apresentado por Simão & Esteves de Francisco, Lda.;  
Após a notificação das decisões proferidas, arquive-se. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/44345 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2375/6/Pedido de 
2º via Alvará 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se 2ª via do título requerida, ficando a respetiva 
condicionada ao pagamento da taxa devida; 
2ª Via do título segue assinada. 
02-11-2012 
 
EDOC/2012/27399 
Assunto: Processo de restauração ou bebidas n.º REST/2011/14 
- Estabelecimento sito na Rua São Cristóvão, Lote 870, Loja A - 
Famões, em nome de Ana Maria Antunes Alves 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo; 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 06/2012, referente ao 
proc. n.º REST/2011/14, segue assinado. 
06-11-2012 

 
EDOC/2012/24695 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 510/ODV/06 - 
entrega de Dec prévia para instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada; 
Ofício n.º 2012/21619 segue assinado. 
07-11-2012 
 
EDOC/2012/19231 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 952/86 - entrega 
de Dec Prévia para mudança de pessoa titular e pedido de 
horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para os efeitos pretendidos; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
07-11-2012 
 
 
 

 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 

Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
45/PRES/2011, de 3 de Janeiro, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/9609, 2012.09.08, referente ao mês de 
setembro de 2012: 
 
Processo n.º 13124/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Alves Matias 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de Junho, lote 83, B.º da Mimosa - Odivelas 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13376/CP/OP/GI 
Nome: Alfredo Toucinho Cabaço 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua de São Miguel, lote 52, B.º Casal do Rato - Caneças 
Data de despacho: 12.09.12 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13055/OP/GI 
Nome: Julião Pinto Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 1º de Agosto, lote 23, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 25021/OCP 
Nome: Idalina da Purificação Antunes Ferreira Martins e Outros 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Deserção 
Local: Rua 25 de Abril, n.º 29 (lote 208C) - Pontinha 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
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Processo n.º 13011/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Marques 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 555, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13380/CP/OP/GI 
Nome: José da Conceição Sequeira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 19 de junho, lote 56, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9763/OP/GI 
Nome: Victor Manuel Rocha Moutinho Neto 
Assunto: Prorrogação d Alvará de Obras de Construção – Para 
Acabamentos 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 891, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Proceder à prorrogação do alvará  
  
Processo n.º 13550/CP/OP/GI 
Nome: Laura Maria Rodrigues de Almeida Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 502, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9625/OP/GI 
Nome: Ana Maria Fernandes Susana Marta 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Paraíso, lote 7, B.º da Carochia - Ramada 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13119/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Monteiro Sampaio 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1240, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13335/CP/OP/GI 
Nome: Sandra dos Santos Costa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua D. José, lote A170, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 12.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11368/CP/OP/GI 
Nome: Célia Maria Martins Correia Charepe e Outro 
Assunto: Autorização d Utilização 
Local: Rua Cidade de Ourém, lote 378, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 27.06.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 4818/OP 
Nome: Ricardo Alexandre e Antunes, Construções, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Jardim da Amoreira, lote 38 - Ramada 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 

Processo n.º 12943/OP 
Nome: Flash Tempero, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Centro Comercial Odivelas Parque, loja 2062 - Odivelas 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13059/OP 
Nome: Alfredo dos Santos Oliveira Machado 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Arroteias, lote 1A-34 - Caneças 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8976/D/E 
Nome: Via Animal – Comércio de Animais e Artigos 
Relacionados, Lda 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Deserção 
Local: Centro Comercial Odivelas Parque, loja 1013 - Odivelas 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 17680/OP 
Nome: Florinda do Rosário Pestana Lopes Pereira – “Figueiredo 
& Simões, Lda” 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento, nos termos 
do artigo 112º do CPA 
Local: Rua Dr. Jaime Cortesão, n.º 11 B – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 6626/D 
Nome: Kissange, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua João de Deus, n.º 1 - Odivelas 
Data de despacho: 28.09.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 10333/D/E 
Nome: Costa Cabral & Freitas, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua José António Carvalho, n.º 7, S/C e Rua Zeca 
Afonso, n.º 1 e 1A – Quinta das Pretas - Famões 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8022/D/E 
Nome: Fonseca & Lourenço, Lda 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 36 - Odivelas 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 2379/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro – Empreendimentos Imobiliários, 
S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, zona 8, lote 9 - 
Odivelas 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 9115/OP/GI 
Nome: Joaquim Coutinho de Jesus 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira, lote 922 - Famões 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11879/CP/OP/GI 
Nome: Maria Cristina Gonçalves Neves Guimarães 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Poço, lote 343, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10426/OP 
Nome: António Joaquim Simões 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Alexandre Herculano, n.º 30 - Odivelas 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12854/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Cabral da Cruz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Prof. Maria Lamas, lote 98, B.º Sete Quintas II - 
Caneças 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12807/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo do Espírito Santo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua José Malhoa, lote 75, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12236/CO/OP/GI 
Nome: Maria Lúcia Cardoso Gaspar Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 587, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 3329/OP/GI 
Nome: José Manuel Carvalho Sabino 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, lote 52, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12662/CO/OP/GI 
Nome: Arlindo Ferreira Duarte 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Castelo Branco, lote 368, B.º Vale Grande 
- Pontinha 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9966/OP/GI 
Nome: Luís Manuel Gomes Coelho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 458, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  

Processo n.º 12465/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Rosário Cardoso da Cruz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Central, lote 40, B.º da Mimosa - Odivelas 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13520/CP/OP/GI 
Nome: José Lopes Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 630, B.º Saramagal 
(B.º dos Quatro) - Famões 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13519/CP/OP/GI 
Nome: José Lopes Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 638, B.º Saramagal 
Grande (B.º dos Quatro) - Famões 
Data de despacho: 27.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 4819/OP 
Nome: Ricardo Alexandre e Antunes, Construções, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Jardim da Amoreira, lote 39 - Ramada 
Data de despacho: 28.09.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
 
 

 

FINANCEIRA 
 

 
 

Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, pelo Diretor Municipal de Gestão e Administração 
Geral, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas, no 
âmbito da Divisão Financeira, nos termos da Informação n.º 
2012/10743, de 2012.11.07:  
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “MRG - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A.”, no valor de € 51.695,01, referente a 
juros de mora (Edoc/2012/26965) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 17-05-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “OBRIPARQUES - CONSTRUÇÃO 
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.“, no valor de € 280,65, 
referente a juros de mora (Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “CANHOTO & MATIAS - SOC. DE 
CONST. CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.“, no valor de € 
12.514,29, referente a juros de mora (Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “MRG - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A.”, no valor de € 10.983,68, referente a 
juros de mora (Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “O.A.P.M. - CONSTRUÇÃO CIVIL, 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 1.690,65, referente a juros 
de mora (Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “SIMTEJO - SANEAMENTO 
INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E TRANCÃO, 
S.A”, no valor de € 25.327,69, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “CESPA PORTUGAL, S.A.“, no valor 
de € 18.125,35, referente a juros de mora (Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “VASSALO & SOUSA, LDA.“, no valor 
de € 10.765,77, referente a juros de mora (Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “HCI - CONSTRUÇÕES, S.A “, no 
valor de € 97.410,46, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/35119) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-06-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “TOPGIM - MATERIAL 
DESPORTIVO E LAZER, LDA.“, no valor de € 1.832,62, 
referente a juros de mora (Edoc/2012/38699) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 12-07-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “OBRIPARQUES - CONSTRUÇÃO 
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.“, no valor de € 843,76, 
referente a juros de mora (Edoc/2012/38699) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 12-07-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “SIMTEJO - SANEAMENTO 
INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E TRANCÃO, 
S.A.“, no valor de € 26.821,98, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/38699) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 12-07-2012 
 
 
 
 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “SIMTEJO - SANEAMENTO 
INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E TRANCÃO, 
S.A.“, no valor de € 45.754,85, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/38699) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 12-07-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “TOPGIM - MATERIAL 
DESPORTIVO E LAZER, LDA.”, no valor de € 33,97, 
referente a juros de mora (Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “OBRIPARQUES - CONSTRUÇÃO 
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.“, no valor de € 321,33, 
referente a juros de mora (Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “OBRIPARQUES - CONSTRUÇÃO 
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.“, no valor de € 362,92, 
referente a juros de mora (Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS 
PÚBLICAS E PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A.“, no 
valor de € 5.097,43, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “O.A.P.M. - CONSTRUÇÃO CIVIL, 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 529,39 referente a juros 
de mora (Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “O.A.P.M. - CONSTRUÇÃO CIVIL, 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 2.905,30 referente a juros 
de mora (Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “CANHOTO & MATIAS - SOC. DE 
CONST. CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.”, no valor de € 
305,75 referente a juros de mora (Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “VALORSUL - VALORIZ. E TRAT. 
RESID.SÓLIDOS REGIÕES DE LISBOA E DO OESTE, 
S.A.”, no valor de € 147,49 referente a juros de mora 
(Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “CANHOTO & MATIAS - SOC. DE 
CONST. CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.“, no valor de € 
816,95, referente a juros de mora (Edoc/2012/44763) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-08-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “MRG - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A.”, no valor de € 10.057,29, referente a 
juros de mora (Edoc/2012/51468) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-09-2012 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “RESTAURILIMPA - COMÉRCIO DE 
BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, 
LDA.”, no valor de € 0,59, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/53442) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-10-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “RESTAURILIMPA - COMÉRCIO DE 
BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, 
LDA.”, no valor de € 1,55, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/46233) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 19-10-2012 
 
 
 

 

HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Presidente da 
Câmara Municipal, ao abrigo das competências delegadas pela 
Câmara Municipal, através de deliberação proferida na 1.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal (quadriénio 
2009/2013) de 06/11/2009, de acordo com a Proposta n.º 
1/PRES/2009 de 03/11/2009, no âmbito do Departamento de 
Habitação e Saúde, nos termos da informação com o n.º 
Interno/2012/10537, de 2012.11.02, referente ao mês de 
outubro de 2012: 
 
Departamento de Habitação e Saúde 
 
EDOC/2012/18591 
Interno/2012/9310 de 2012/09/27 
Assunto: Demolição da construção precária nova sita entre a 
Construção Nova nº 13N e 12N do Bairro do Barruncho, em 
Odivelas. Posse Administrativa. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS, Segue 
assinado e autenticado o edital em anexo”. 
Data da decisão: 2012/10/08 
 
EDOC/2012/51355 
Interno/2012/9465 de 2012/10/03 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – Rua Paiva Couceiro, nº1-2º D – Associação 

Lisbonense de Proprietários em representação de Maria Inês 
Jesus Rodrigues. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos, garantido que esteja o cumprimento do enquadramento 
legal aplicável." 
Data da decisão: 2012/10/23 
 
EDOC/2012/24175 
Interno/2012/5866 de 2012/06/06 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Aditamento ao contrato de 
arrendamento da fração sita na Rua Dr. João Santos, nº13-5º Fte, 
Arroja, Odivelas – Luis Miguel Castro Sardinha e Clara Filomena 
da Conceição Pereira. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Segue assinado o 
Aditamento ao Contrato de Arrendamento, bem como o oficio 
em anexo. Ao DHS, para os subsequentes efeitos." 
Data da decisão: 2012/10/29 
 
 
DGHS - Divisão de Gestão e Habitação Social 
 
EDOC/2012/51704 
Interno/2012/9345 de 2012/09/28 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 17 da Rua Tomás da 
Anunciação – Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF para os devidos procedimentos e 
efeitos”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
 
EDOC/2012/52018 
Interno/2012/9347 de 2012/09/28 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 1 da Rua das Margaridas – 
Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.”. 
Data da decisão: 2012/10/17  
 
EDOC/2012/53796 
Interno/2012/9632 de 2012/10/09 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 3 da Rua Helena Aragão – 
Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “À DF para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
 
EDOC/2012/53794 
Interno/2012/9630 de 2012/10/09 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 4 da Rua Bordalo Pinheiro 
– Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “À DF para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
 
EDOC/2012/53799 
Interno/2012/9633 de 2012/10/09 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 1 da Praceta Gão Vasco – 
Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “À DF para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
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EDOC/2012/53802 
Interno/2012/9634 de 2012/10/09 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 3 da Praceta Gão Vasco – 
Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “À DF para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
 
EDOC/2012/53810 
Interno/2012/9635 de 2012/10/09 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 6 da Rua Bordalo Pinheiro 
– Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “À DF para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
 
EDOC/2012/51704  
Interno/2012/9667 de 2012/10/09 
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas, “O Lar 
Ferroviário” e ”NHC” Social-Outubro de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF para os devidos procedimentos e 
efeitos”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
 
EDOC/2012/39697 
Interno/2012/8641 de 2012/09/10 
Assunto: Aditamento ao contrato de arrendamento – 
PROHABITA 328. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS. Segue 
assinado aditamento em anexo”. 
Data da decisão: 2012/10/10  
 
EDOC/2012/54224 
Interno/2012/22017 de 2012/10/10 
Assunto: Atualização do agregado familiar residente no Bº do 
Barruncho, nº 2, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
recenseado com a matrícula PER 020.0002.01. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS, T.C. e face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade”. 
Data da decisão: 2012/10/12  
 
EDOC/2012/54707 
Interno/2012/9796 de 2012/10/12 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 12 da Rua Bordalo 
Pinheiro – Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/17  
 
EDOC/2012/54657 
Interno/2012/9795 de 2012/10/12 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 8 da Rua Bordalo Pinheiro 
– Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/17  
 

EDOC/2012/55095 
Interno/2012/9872 de 2012/10/15 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 1 da Rua Carlos Reis – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/17  
 
EDOC/2012/55120 
Interno/2012/9882 de 2012/10/15 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 4 da Rua Carlos Reis – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/17  
 
EDOC/2012/55307 
Interno/2012/9907 de 2012/10/16 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 1 da Rua Helena Aragão – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/17  
 
EDOC/2012/55341 
Interno/2012/9912 de 2012/10/16 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 2 da Rua Helena Aragão – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/17  
 
EDOC/2012/55366 
Interno/2012/9916 de 2012/10/16 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 5 da Rua Helena Aragão – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/17  
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EDOC/2012/56032 
Interno/2012/10041 de 2012/10/18 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 9 da Rua José Régio – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/24  
 
EDOC/2012/56029 
Interno/2012/10040 de 2012/10/18 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 7 da Rua José Régio – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/24  
 
EDOC/2012/56036 
Interno/2012/10043 de 2012/10/18 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 13 da Rua José Régio – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/31  
 
EDOC/2012/57139 
Interno/2012/10259 de 2012/10/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Vitorino Nemésio - 
Póvoa de Santo Adrião. Pagamento de quotas 2012 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/31  
 
EDOC/2012/57123 
Interno/2012/10252 de 2012/10/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 7, Rua Vitorino Nemésio - 
Póvoa de Santo Adrião. Pagamento de quotas 2012 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/31  
 
 
 

EDOC/2012/57114 
Interno/2012/10248 de 2012/10/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua António Aleixo - 
Póvoa de Santo Adrião. Pagamento de quotas 2012 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/31  
 
EDOC/2012/57056 
Interno/2012/10231 de 2012/10/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua Vitorino Nemésio - 
Póvoa de Santo Adrião. Pagamento de quotas 2012 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.” 
Data da decisão: 2012/10/31  
 
 
DCRH – Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/51450 
Interno/2012/9339 de 2012/09/28 
Processo nº 12.03/45-2009 
Assunto: Proposta de aprovação da Conta Final referente à 
empreitada de Reparação de Emergência no fogo municipal 
disperso, sito na Rua Fernão Lopes, n.º04 – 3º Esq.º – Póvoa de 
St.º Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS; 1) Aprovo a 
Conta Final; 2) Notifique-se conforme proposto.” 
Data da decisão: 2012-10-02 
 
EDOC/2012/32441 
Interno/2012/9721 de 2012/10/11 
Processo nº 12.03/01-2010 
Assunto: Proposta de aprovação da Conta Final referente à 
empreitada de Reabilitação do fogo municipal sito na Casa 28, 
Bairro Olival do Pancas, Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “AO DHS: 1) Aprovo a 
Conta Final; 2) Notifique-se conforme proposto.” 
Data da decisão: 2012-10-11 
 
EDOC/2012/47221 
Interno/2012/9746 de 2012/10/11 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de Emergência no fogo 
municipal sito na Rua Helena Aragão, nº 5, 1ºEsq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face á informação 
dos serviços”. 
Data da decisão: 2012/10/11 
 
EDOC/2012/47219 
Interno/2012/9750 de 2012/10/11 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de Emergência no fogo 
municipal sito na Rua Helena Aragão, nº 4, 3ºEsq., Odivelas. 
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Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face á informação 
dos serviços”. 
Data da decisão: 2012/10/12 
 
EDOC/2012/47181 
Interno/2012/9755 de 2012/10/11 
Processo nº 12.03/05-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reabilitação do fogo municipal sito na 
Praceta 25 de Agosto, nº 5, 1, Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços”. 
Data da decisão: 2012/10/12 
 
EDOC/2012/47594 
Interno/2012/9741 de 2012/10/11 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação em partes comuns dos edifícios 
sitos na Rua António Aleixo, nºs 1, 3 e 11, Póvoa de Santo 
Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face á informação 
dos serviços ”. 
Data da decisão: 2012/10/15 
 
EDOC/2012/47221 
Interno/2012/9955 de 2012/10/17 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €17,90 à 
empresa Flores & Gomes, Lda referente à Reparação de 
Emergência no fogo municipal sito na Rua Helena Aragão, nº 4, 
3ºEsq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP, para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012-10-18 
 
EDOC/2012/47221 
Interno/2012/9956 de 2012/10/17 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €9,00 à 
empresa Flores & Gomes, Lda referente à Reparação de 
Emergência no fogo municipal sito na Rua Helena Aragão, nº 5, 
1ºEsq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP, para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012-10-18 
 
EDOC/2012/47181 
Interno/2012/9959 de 2012/10/17 
Processo nº 12.03/05-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €422,15 
à empresa Flores & Gomes, Lda referente à Reabilitação do fogo 
municipal sito na Praceta 25 de Agosto, nº 5, 1, Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012-10-18 
 
EDOC/2012/47594 
Interno/2012/10027 de 2012/10/18 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €9,80 à 
empresa Flores & Gomes, Lda referente à Reparação em partes 
comuns dos edifícios sitos na Rua António Aleixo, nºs 1, 3 e 11, 
Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo conforme 
proposto. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012-10-19 
 

EDOC/2012/57443 
Interno/2012/10270 de 2012/10/25 
Processo nº 08.03/01-2011 
Assunto: Proposta de nomeação da Fiscalização da Obra e 
homologação dos Autos de Consignação (geral e parciais nºs 1 a 
13) e de Receção Provisória (parciais nºs 1 a 13) referente à 
Empreitada de Demolições e Intervenções em Construções 
Precárias no Concelho de Odivelas (Contrato nº02/12). 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “T.C e, face ao 
informado dou o meu acordo ao que é proposto, pelo que são 
ratificados os atos já praticados nos termos propostos na 
presente informação. Seguem ainda devidamente homologados, 
para os competentes efeitos, os autos em anexo. À DHS, para os 
efeitos subsequentes.” 
Data da decisão: 2012/10/26 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1177..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  0088  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

SEGURANÇA NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Considerando que: 
 
1. A segurança é uma condição básica para a qualidade 

de vida das pessoas, com especificidades importantes 
em contextos urbanos como Odivelas; 

 
2. Múltiplos fatores podem contribuir para oscilações 

nos fenómenos relacionados com a criminalidade e, 
de modo mais geral, para a perceção da (in)segurança 
pela população, incluindo a evolução das condições 
sociais e económicas; 

 
3. Todos os agentes sociais e políticos têm a 

responsabilidade de contribuir de modo construtivo e 
empenhado para a promoção da segurança e dos 
sentimentos de segurança das populações, e em 
particular os agentes políticos devem zelar por 
políticas adequadas e pela criação de condições neste 
sentido; 

 
4. O trabalho das forças de segurança é especialmente 

importante e tem impactos profundos e diretos quer 
sobre a segurança efetiva quer sobre o sentimento das 
pessoas no que toca à segurança; 

 
5. As condições infra-estruturais, logísticas e humanas 

de trabalho das forças de segurança no concelho de 
Odivelas estão longe de corresponder aos padrões 
desejáveis, existindo mesmo situações graves de 
insuficiências e inadequação dos meios humanos e 
materiais disponíveis (como se vê pelo rácio de 
agentes atualmente existente), bem como de 
instalações que chegam a pôr em causa a dignidade 
das condições de trabalho dos agentes e o 

atendimento ao público, como no caso das esquadras 
na Póvoa de Santo Adrião e em Odivelas; 

 
No seguimento do debate sobre este tema no dia 25 de 
Outubro, a Assembleia Municipal de Odivelas delibera: 
 
1. Louvar o trabalho da PSP no concelho de Odivelas, 

em particular pela forte capacidade operacional que 
tem demonstrado com os meios que tem disponíveis, 
pelo profundo conhecimento do terreno e pela 
capacidade de se adaptar e entender as especificidades 
do território em que atua e, também, pela abertura 
institucional que tem demonstrado para dialogar e 
trabalhar em conjunto com outras entidades do 
concelho; 

 
2. Sublinhar a importância do reforço dos meios 

humanos afetos às forças policiais em Odivelas, de 
modo a que haja um reforço dos atuais rácios de 
agentes, que para a população e características do 
concelho são manifestamente escassos; 

 
3. Salientar junto do Ministério da Administração 

Interna a urgência das novas instalações da esquadra 
de trânsito na Póvoa de Santo Adrião, sobretudo em 
face das condições logísticas, de trabalho e de 
atendimento ao publico muito deficitárias, e 
conforme contratualizado entre o MAI e a Câmara 
Municipal de Odivelas, que assumirá parte dos custos 
inerentes; 

 
4. Reclamar junto da mesma entidade o cumprimento 

célere do protocolo assinado para a instalação em 
Odivelas da Divisão de Odivelas para o qual a CMO 
já disponibilizou terreno, também conforme 
protocolo assinado já em 2007. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

CONTRA O AVANÇO DA EXTINÇÃO DE 
FREGUESIAS EM ODIVELAS 

 
Considerando que: 
 
1. Foi finalmente divulgada a proposta da Unidade 

Técnica para a Reorganização Administrativa do 
Território (UTRAT) sobre a reforma administrativa 
que o Governo quer implementar; 

 
2. A proposta concreta da UTRAT em relação ao 

município de Odivelas contempla a redução de 7 para 
4 freguesias num concelho que, já antes de qualquer 
reforma, tem um dos maiores números de habitantes 
por freguesia a nível nacional e mesmo nas Áreas 
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Metropolitanas de Lisboa e Porto, muito acima da 
média e do que seria desejável para um território com 
características e complexidades que são conhecidas; 

 
3. A UTRAT não teve minimamente em conta as razões 

substantivas e fundamentadas para rejeitar qualquer 
redução de freguesias à luz da Lei 22/12, de 30 de 
Maio, invocadas quer na pronúncia formal da 
Assembleia Municipal de Odivelas, em 15 de 
Outubro de 2012, quer nas sucessivas tomadas de 
posição que, unânimes, os órgãos autárquicos do 
Concelho (Assembleia Municipal, Assembleias de 
Freguesia, Câmara Municiapl e Juntas de Freguesia) 
foram em diferentes momentos emitindo sobre esta 
matéria e que foram anexadas a tal pronúncia; 

 
4. A referida pronúncia formal foi considerada como 

“não pronúncia”, à luz dos termos legais aprovados, 
num claro e inaceitável desrespeito ao poder local, à 
sua autonomia e dignidade; 

 
5. Caberá agora à Assembleia da República avançar com 

um processo legislativo que concretize as propostas 
emanadas da UTRAT, 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas delibera: 
 
1. Condenar a não consideração dos argumentos 

invocados pela Assembleia Municipal na sua 
pronúncia formal de 15 de Outubro, tal como de 
outras Assembleias Municipais, sem que se conheça 
qualquer contraditório, da UTRAT ou de qualquer 
outra entidade administrativa ou governamental, nem 
a estes nem à sua fundamentação; 

 
2. Repudiar a disposição da Lei 22/12, de 30 de Maio, 

que impõe considerar como “não pronúncia” formal 
as “pronúncias” dos órgãos municipais que não se 
sujeitaram às regras e métodos da “reforma” que se 
lhes quer impor; 

 
3. Reiterar a oposição a que todos os municípios, 

independentemente da sua vontade e da sua situação 
administrativa e demográfica de partida, sejam 
obrigados a cumprir os mesmos critérios 
quantitativos, conforme previsto na referida Lei 
22/12, prejudicando assim fortemente os municípios 
que já têm poucas freguesias e muita população, aos 
quais não são garantidas quaisquer salvaguardas; 

 
4. Reiterar oposição a uma reforma que, apesar de em 

abstrato formular outras preocupações, em concreto 
e na prática acaba por estar focada fundamentalmente 
no objetivo final de redução do número de freguesias 
e em procedimentos quantitativos que permitam 
cumpri-los, independentemente de outras razões 
relevantes e ponderosas; 

 
5. Exigir ao Governo, aos agentes políticos e aos 

deputados da Assembleia da República, de todos os 

partidos, para que sejam tidas em conta as posições 
assumidas pelos órgãos autárquicos e a vontade 
expressa das populações, e para que defendam os 
interesses dos cidadãos por quem foram eleitos, 
tomando posição de modo a impedir que esta 
proposta avance nos moldes em que está formulada; 

 
6. Reiterar a oposição a qualquer redução ou extinção 

de freguesias no Concelho de Odivelas, pelos 
motivos invocados e fundamentados na pronúncia de 
15 de Outubro de 2012 e noutras tomadas de posição 
dos órgãos autárquicos do que lhe foram anexadas. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

HORTAS URBANAS DE ODIVELAS 
 

 
 

HORTAS URBANAS DE ODIVELAS 
 

Projeto de Hortas Urbanas de Odivelas, que serão 
implantadas em terrenos municipais ou cedidos ao 
Município pelos respetivos proprietários. Insere-se nas 
linhas de Orientação Estratégica de Odivelas (2004) e na 
sequência do processo de adesão à Agenda 21 Local. Os 
princípios estratégicos, consubstanciados no Projeto de 
Hortas Urbanas, e a abordagem transversal que o 
carateriza, permite a sua assunção como uma boa prática 
de sustentabilidade, cumprindo ainda as orientações 
estratégicas de política urbana, e o sistema municipal de 
gestão do território, visando a sustentabilidade ecológica e 
valorização do espaço público como elemento aglutinador 
económico e social, de acordo com o proposto nas 
informações n.º 03/DPUPE/FL/2012, de 2012-01-30, e 
n.º 005/DPUPE/FL/2012, de 2012-08-29, e nos termos 
do Regulamento das Hortas Urbanas de Odivelas, anexo à 
informação dos serviços, conforme o deliberado na 9.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 2 de maio de 2012, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 9/2012, de 15 de maio, 
página 8). 
 
[documento referente ao Regulamento das Hortas 
Urbanas de Odivelas publicado no final deste boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 
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TRANSPORTES NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

Considerando que : 
 
1 – a AMTL – Autoridade Metropolitana de Transportes 
de Lisboa  tem atribuições em matéria de planeamento, 
organização, operação, financiamento, fiscalização, 
divulgação e desenvolvimento do transporte público de 
passageiros, sem prejuízo de outras legalmente previstas, 
conforme consta do artigo 4º da Lei nº 1/2009, de 5 de 
Janeiro, que aprova o regime jurídico das Autoridades 
Metropolitanas de Lisboa e Porto; 
 
2 – compete à AMTL tornar o sistema de transportes da 
AML – Área Metropolitana Lisboa sustentável dos pontos 
de vista social, ambiental, económico e financeiro até ao 
ano 2020, dando resposta eficaz a todas as necessidades 
de mobilidade da população; 
 
3 – no que respeita ao Concelho de Odivelas estas 
atribuições estão longe de ser cumpridas; 
 
4 – os órgãos do município têm a obrigação de zelar para 
que aos munícipes de Odivelas a AMTL garanta aquilo a 
que por lei está obrigada; 
 
5 – é patente a insuficiência do serviço publico de 
transportes no Concelho de Odivelas, desde o famigerado 
Plano de Simplificação tarifária e reformulação da Rede de 
Transportes da Área Metropolitana de Lisboa que 
pretendia retirar a carreira nº 36, a carreira da madrugada e 
a redução do horário, deixando de servir Odivelas e a 
Pontinha a partir das 21h30, até à atual situação 
insustentável do deficiente serviço de transportes públicos 
no Concelho, incluindo falta de  transporte  direto para o 
Hospital de Loures (HBA), sobretudo no que respeita à 
freguesia de Famões; 
 
6 – de um modo geral os utentes dos transportes públicos 
em Odivelas além de demorarem mais tempo a chegar ao 
seu destino, viram os seus custos mais onerados; 
 
7 – as alterações de percursos de uma série de carreiras 
que no período noturno e aos fins-de-semana passaram a 
terminar no metro de Odivelas em vez do terminal 
habitual, no Sr. Roubado ou até ao Campo Grande; 
 
8 – os anunciados  “reajustamentos” por parte da 
Rodoviária de Lisboa no passado mês de agosto mais não 
foram do que o agravamento do serviço prestado à 
população. Metade das carreiras sofreram redução, 
algumas tendo passado para metade das circulações e 
aumentando o intervalo de frequência, o que se traduz no 
aumento do tempo de deslocação dos passageiros. 
 

9 – é imperioso garantir às populações o  seu direito a 
disporem de condições de mobilidade, no que respeita à 
frequência de transporte, percursos adequados e custos 
suportáveis.  
 
Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Odivelas 
recomenda que a Câmara Municipal de Odivelas reitere a 
sua posição perante as entidades competentes, 
nomeadamente a Autoridade Metropolitana de 
Transportes de Lisboa, para que esta garanta o 
planeamento, organização e operação do transporte 
público de passageiros no Concelho de Odivelas para 
todos os munícipes em condições de acesso igualitário, 
nomeadamente para que: 
 
1. Sejam repostas as carreiras em frequência, percursos e 

períodos que existiam antes da situação atual; 
 
2. Todas as freguesias do Concelho de Odivelas tenham 

serviço de transportes direto para o Hospital de 
Loures – HBA e que seja alargado o âmbito do passe 
L1 até ao hospital; 

 
3. Seja efetuada uma redução dos preços do transporte; 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 
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Preâmbulo 

 

A atividade agrícola de subsistência, materializada sob a forma de hortas, assume grande importância 

no desenvolvimento sustentável e na promoção da qualidade de vida das populações. Nos municípios 

urbanos, a horticultura torna-se ainda mais relevante para a manutenção da qualidade do solo, da 

biodiversidade e, consequentemente, da estrutura ecológica. 

Estes espaços de lazer têm um enorme potencial sociocultural, permitindo um incremento da qualidade 

de vida dos seus utilizadores e assumem grande importância na promoção de hábitos de consumo 

saudáveis. 

A prática da agricultura tradicional assume ainda um importante papel na valorização do património 

cultural de origem rural e na fomentação do espírito comunitário, proporcionando às populações 

urbanas a ocupação dos tempos livres de forma saudável, em contacto com o mundo rural e com o meio 

ambiente em geral. 

Assim, faz sentido, potenciar junto das zonas urbanas, espaços de agricultura tradicional e biológica 

como forma de garantir a sustentabilidade ambiental através do Projeto Hortas Urbanas, bem como 

permitir a produção de espécies hortícolas mais saudáveis. 

 

O Projeto “Hortas Urbanas” contempla ainda uma forte componente educativa, com a informação / 

formação sobre as técnicas de produção, época de produção das culturas, trabalho comunitário, 

compostagem, entre outros 
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TÍTULO  I  

D ISP OS IÇÕES  GER AI S  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece as regras de participação no Projeto Hortas Urbanas de Odivelas 

designado, de agora em diante, apenas por Hortas Urbanas. 

Artigo 2.º 

Objetivos do Projeto das Hortas Urbanas 

São principais objetivos das Hortas Urbanas: 

a) Fomentar a prática da horticultura biológica como atividade pedagógica, criativa ou de recreio, de 

natureza comunitária, mediante a disponibilização aos munícipes de uma parcela de terreno 

destinada ao cultivo de plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e ornamentais; 

b) Promover uma alimentação saudável através do cultivo de produtos biológicos 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. 

Artigo 3.º 

Definições 

No quadro do presente regulamento, entende-se por:  

a) Horta Urbana – Talhão de cultivo, sujeito a técnicas de produção não mecanizadas, e destinado à 

produção agrícola, recreio, lazer e/ou aprendizagem, em meio de produção biológica, sem a 

utilização de qualquer produto químico de síntese, e promovendo os ecossistemas naturais; 
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b) Horta comunitária – a que é usada principalmente como local de recreio, lazer, educação ambiental, 

formação e, ainda como meio generativo de autossuficiência complementar de necessidades 

alimentares da população; 

c) Horta pedagógica – horta comunitária usada como instrumento de educação ambiental, tendo como 

público-alvo os alunos das escolas; 

d) Horta criativa - horta comunitária que associa a prática da agricultura à história do local, podendo 

compreender, nomeadamente, a apicultura e a floricultura, e servindo de palco a iniciativas culturais 

de fomento das identidades locais, incluindo a arte urbana; 

e) Horta de recreio - horta comunitária usada principalmente como fonte alimentar alternativa e 

recreio dos Utilizadores; 

f) Utilizador – pessoa que cultiva e mantém o talhão, seguindo, os princípios da agricultura biológica, 

as boas práticas de convívio (colaboração com os outros Utilizadores), com os direitos e 

responsabilidades descritos no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

g) Grupo de Utilizadores – Conjunto de Utilizadores que partilham equipamentos tais como compostor, 

fonte de água (torneira, mangueiras), ferramentas, áreas de armazenagem e estacarias, entre outros;  

h) Porta-voz – Cada conjunto de oito Utilizadores deve ser representado por um porta-voz, responsável 

pela comunicação com o Gestor de Projeto, assegurando a transmissão da informação necessária à 

correta utilização das Hortas Urbanas e dos recursos disponibilizados;  

i) Gestor de Projeto – A Câmara Municipal de Odivelas, através de Departamento/Serviço designado 

para o efeito, é a entidade responsável pela gestão do Projeto Hortas Urbanas, a quem cabe, 

nomeadamente a seleção e formação dos Utilizadores, a atribuição das Hortas Urbanas, a gestão das 

atividades desenvolvidas, bem como a fiscalização do cumprimento das regras previstas no presente 

regulamento e no respetivo Acordo de Utilização. 

 

TÍTULO II 

Das Hortas Urbanas 

Artigo 4.º 

Localização e caracterização das Hortas Urbanas 

1. As Hortas Urbanas serão implantadas em terrenos municipais ou cedidos ao Município pelos 

respetivos proprietários. 
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2. No âmbito do Projeto Hortas Urbanas a disponibilização de talhões bem como a descrição das 

suas características e condições específicas de utilização serão divulgados nos termos do 

disposto no artigo 9.º. 

Artigo 5.º 

Organização e utilização das Hortas Urbanas 

1. No Projeto das Hortas Urbanas existem as seguintes áreas: 

a) Talhões, que compreendem áreas de cultivo viáveis a utilizar por elementos do mesmo agregado 

familiar, exercendo os direitos e cumprindo os deveres estabelecidos no presente Regulamento e 

no Acordo de Utilização; 

b) Áreas de grupo, que compreendem os espaços onde estão localizados os equipamentos de uso 

comum (abrigo de ferramentas, ponto de água e compostor), partilhados por um máximo de 8 

Utilizadores; 

c) Áreas de passagem, destinadas à circulação na Horta Urbana, que os Utilizadores devem manter 

desimpedidas e em bom estado de conservação. 

2. A delimitação das áreas estará a cargo do Gestor de Projeto. 

3. O uso das Hortas Urbanas está condicionado ao horário de utilização definido pelo Gestor de Projeto. 

Artigo 6.º 

Produtos cultivados 

1. O Utilizador pode cultivar na Horta Urbana plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e ornamentais, 

potenciando as consociações de produtos de acordo com os princípios da agricultura biológica.  

2. Os produtos e sementes destinam-se a autoconsumo, troca em eventos de promoção de horticultura 

ou com outros Utilizadores. 

3. A utilização de estacarias deve ser efetuada de forma a evitar sombreamento sobre os talhões 

adjacentes. 

4. É estritamente proibido e causa de rescisão do Acordo de Utilização o cultivo de espécies vegetais 

legalmente proibidas. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 21 – 13 de novembro de 2012 - Anexo 

5 
 

 

Artigo 7.º 

Regime do Acordo de Utilização de parcela 

1. A participação no Projeto Hortas Urbanas implica a aceitação das normas do presente Regulamento 

e a assinatura do Acordo de Utilização, bem como a renúncia a qualquer tipo de indemnização por 

quaisquer benfeitorias eventualmente introduzidas no talhão disponibilizado. 

2. O Acordo de Utilização celebrado ao abrigo do presente Regulamento, será válido por um ano, a 

contar da data da sua assinatura, sendo passível de renovação por iguais períodos, a requerimento 

do utilizador. 

3. O Utilizador deve apresentar o pedido de renovação do prazo do Acordo de Utilização 30 dias antes 

do término do prazo em curso. 

4. As Hortas Urbanas poderão ser objeto de «apadrinhamento», isto é, de patrocínio material por 

parte de entidades singulares ou coletivas. 

Artigo 8.º 

Prestações devidas pela utilização da Horta Urbana 

1. A atribuição da Horta Urbana ou a sua renovação obriga o Utilizador ao pagamento da taxa prevista 

na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas. 

2. O não pagamento das taxas devidas nos termos do número anterior no prazo fixado para o efeito 

implicará a não atribuição da Horta Urbana ou o indeferimento de pedido de renovação do 

respetivo Acordo. 
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TÍTULO III 

Procedimento de admissão e seleção de Utilizadores 

 

Artigo 9.º 

Abertura do período de candidaturas 

 

A Câmara Municipal publicitará, através de edital afixado na respetiva Junta de Freguesia e nos Paços do 

Concelho do Município, a abertura do período de candidaturas à atribuição de Hortas Urbanas, 

contendo os seguintes elementos: 

a) Breve descrição das Hortas Urbanas a atribuir; 

b) Composição do Júri; 

c) Local de apresentação da candidatura; 

d) Entidade a quem dirigir a candidatura, o prazo de entrega, formas de apresentação, documentos a 

juntar e demais indicações necessárias à formalização de candidatura; 

e) Critérios de seleção dos candidatos. 

Artigo 10.º 

Requisitos de admissão 

Só podem ser admitidos Utilizadores que satisfaçam os seguintes requisitos: 

a) Apresentarem candidatura e todos os elementos exigidos até ao termo do prazo previsto; 

b) Residirem na área territorial do Município de Odivelas; 

c) Não ser Utilizador de qualquer talhão de cultivo na área territorial do Município de Odivelas. 

Artigo 11.º 

Critérios de seleção 

1. Na seleção dos candidatos poderão ser considerados os seguintes critérios gerais: 

a) Proximidade da área de residência relativamente à Horta Urbana; 

b) Ordem de Inscrição; 

c) Outros critérios definidos no procedimento de admissão e seleção. 
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2. No âmbito do procedimento de seleção dos Utilizadores poderão ser definidos pelo Gestor de 

Projeto critérios específicos em função da Horta a atribuir, que serão objeto de divulgação através do 

edital referido no artigo 9.º. 

Artigo 12.º 

Acordo de Utilização 

1. A classificação final e a atribuição das Hortas Urbanas serão notificadas aos candidatos, depois de 

assegurado o direito de audiência dos interessados, através de carta registada com aviso de receção. 

2. Caso o número de candidatos seja superior a 20, a notificação prevista no número anterior será 

efetuada através da afixação da lista de classificação final nos locais do estilo. 

3. Os candidatos aos quais forem atribuídas Hortas Urbanas devem no prazo de 15 dias úteis, a contar 

da data da receção da notificação referida no número anterior, subscrever o Acordo de Utilização, a 

disponibilizar pela Câmara Municipal de Odivelas e proceder ao pagamento das taxas previstas no 

Regulamento de Taxas do Município de Odivelas. 

4. O Utilizador poderá iniciar a atividade na Horta Urbana no prazo de 20 dias úteis após o 

cumprimento do disposto no número anterior. 

Artigo 13.º 

Validade do procedimento de seleção 

1. O prazo de validade do procedimento de seleção é fixado pelo Gestor de Projeto e é contado a partir 

da data da notificação ou publicitação prevista nos n.os 1 e 2 do artigo anterior.  

2. Caso se verifique alguma desistência durante o prazo de validade do procedimento de seleção, a 

Horta Urbana poderá ser atribuída a outro(s) candidato(s) em função da respetiva ordenação na 

classificação final. 
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TÍTULO IV 

Deveres e Direitos 

 

Artigo 14.º 

Direitos dos Utilizadores 

Constituem direitos dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 

a) Dispor, a título precário, de um talhão de terreno cultivável para a prática de agricultura biológica, a 

que poderão associar, a prática de agricultura tradicional, e quando viável, a valência de pomar; 

b) Usar recursos, espaços e materiais comuns, para a prática da atividade agrícola (compostor, sistemas 

de água, estacas, áreas de armazenamento, áreas de estar e lazer, entre outras); 

c) Ter acesso a informação e acompanhamento disponibilizado pelo Gestor de Projeto. 

Artigo 15.º 

Deveres dos Utilizadores 

Constituem deveres dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 

a) Cultivar a Horta que lhe foi atribuída de acordo com as condicionantes previstas no presente 

Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

b) Zelar pelas boas condições de salubridade e segurança da Horta atribuída; 

c) Manter em boas condições quaisquer equipamentos de uso comum, tais como os compostores, 

sistemas de rega, abrigos de ferramentas, entre outros; 

d) Não utilizar sistemas de rega automática; 

e) Utilizar racionalmente a água de rega; 

f) Praticar corretamente as técnicas de compostagem; 

g) Respeitar as recomendações e indicações do Gestor de Projeto; 

h) Zelar pela qualidade dos produtos cultivados, sem deixar que os mesmos ocupem áreas comuns ou 

áreas de outros talhões; 

i) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã convivência social; 

j) Utilizar exclusivamente técnicas e produtos de agricultura biológica; 

k) Cumprir os horários definidos para utilização do local; 

l) Avisar o Gestor de Projeto de qualquer irregularidade que contrarie os princípios da agricultura 

biológica e os deveres e direitos dos restantes Utilizadores; 
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m) Frequentar as ações de formação consideradas obrigatórias pelo Gestor de Projeto; 

n) Efetuar o pagamento atempado das contrapartidas anuais inerentes à utilização da Horta que lhe foi 

atribuída; 

o) Respeitar o parcelamento definido pelo Gestor de Projeto. 

Artigo 16.º 

Proibições 

Não é permitido aos Utilizadores de Hortas Urbanas em qualquer local afeto ao Projeto das Hortas 

Urbanas: 

a) Praticar atos contrários à ordem pública; 

b) Circular com qualquer veículo motorizado, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Odivelas; 

c) A entrada e permanência de animais, com exceção de cães guia; 

d) Fumar, foguear, ou realizar qualquer tipo de queimada; 

e) Edificar qualquer estrutura, exceto estacarias e estruturas com lógica técnica, com uso preferencial 

de materiais como canas ou, caso não seja possível, madeiras sem tintas ou vernizes, carecendo 

sempre a instalação destas estruturas de prévia aprovação do Gestor de Projeto; 

f) Jogar à bola, utilizar bicicletas e skates ou praticar outras atividades que possam danificar o espaço; 

g) Ceder a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, a Horta que lhe foi atribuída; 

h) Recorrer a terceiros para o cultivo da Horta, com exceção dos membros do agregado familiar; 

i) Introduzir, manter ou guardar quaisquer objetos de utilização não agrícola; 

j) Utilizar qualquer tipo de alfaia motorizada ou outros equipamentos/instrumentos motorizados no 

cultivo da Horta; 

k) Violar qualquer das disposições constantes do presente Regulamento ou do respetivo Acordo de 

Utilização. 
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TÍTULO V 

Fiscalização e Penalidades 

 

Artigo 17.º 

Fiscalização 

1. A fiscalização da utilização das Hortas Urbanas compete à Câmara Municipal de Odivelas. 

2. Em caso de incumprimento do disposto no presente Regulamento e do respetivo Acordo de 

Utilização, a Câmara Municipal poderá rescindir o Acordo de Utilização, nos termos do artigo 

seguinte, sem que o incumpridor tenha direito a qualquer indemnização. 

Artigo 18.º 

Rescisão do Acordo de Utilização 

1. Em caso de incumprimento, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo anterior, a Câmara Municipal 

notifica o Utilizador para deixar a Horta Urbana, no prazo de 30 dias úteis a contar da data da 

notificação. 

2. O Utilizador pode, a qualquer momento, rescindir unilateralmente o Acordo de Utilização e deixar de 

utilizar a Horta Urbana atribuída, devendo informar a Câmara Municipal com a antecedência mínima 

de 20 dias úteis da data da libertação do espaço. 

3. Nas situações previstas nos números anteriores, o Utilizador fica obrigado a restituir a Horta Urbana 

nas mesmas condições em que esta lhe foi entregue, encontrando-se assegurada a correta 

manutenção dos espaços comuns e dos equipamentos disponibilizados no âmbito do Projeto das 

Hortas urbanas. 

4. Em caso de incumprimento do disposto no número anterior o Utilizador é responsável pelo 

pagamento ao Município de Odivelas de uma indemnização, no valor de eventuais danos 

provocados, com vista à devida reposição do estado das infraestruturas e equipamentos. 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 21 – 13 de novembro de 2012 - Anexo 

11 
 

Artigo 19.º 

Desocupação coerciva 

1. Caso o Utilizador não desocupe a Horta Urbana no prazo previsto no número 1 do artigo anterior, a 

Câmara Municipal procederá à sua desocupação, não se responsabilizando por qualquer dano que 

possa causar, não assistindo ao Utilizador o direito a qualquer indemnização. 

2. A Câmara Municipal poderá imputar ao Utilizador o valor das despesas efetuadas com a desocupação 

coerciva. 

3. O não pagamento do valor referido no número anterior, no prazo definido, implicará a sua cobrança 

judicialmente em processo de execução fiscal. 

Artigo 20.º 

Dúvidas e omissões 

1. A atribuição da qualidade de Utilizador e a utilização da Horta Urbana implicam a aceitação e o 

cumprimento das regras definidas no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização. 

2. As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento ou no Acordo de utilização, bem como 

as omissões que nele venham a ser identificadas, serão apreciadas e resolvidas pela Câmara 

Municipal. 

3. Compete à Câmara Municipal de Odivelas a monitorização e avaliação do Projeto Hortas Urbanas de 

Odivelas face aos objetivos propostos no artigo 2º do presente Regulamento. 

Artigo 21.º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor cinco dias úteis após a sua publicação em Diário da República. 

 

 

 

 


