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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

22.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 18 de novembro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE EDUARDA BARROS 
 

“Dra. Eduarda Barros 
 
Recebemos com a mais profunda tristeza a notícia do 
falecimento da Dra. Eduarda Frederica Correia de Barros. 
Desapareceu uma Mulher honrosa, nobre autarca de 
referência do Concelho de Odivelas, uma cidadã generosa 
e de conduta exemplar. Sem dúvida, uma democrata 
convicta que defendia de forma apaixonada a Igualdade de 
Género e os valores máximos de Abril.  
 
A Dra. Eduarda Barros teve um vasto currículo 
profissional e de permanente participação cívica ao longo 
de toda a sua vida. Considerada por muitos, uma 
professora de excelência, lecionou com mestria na Escola 
Secundária de Odivelas, bem como na Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Neste 
Município, foi ainda Deputada Municipal entre 2001 a 
2005 e de 2009 até à presente data, onde assumia a 
posição de líder de bancada pelo Partido Socialista. Foi 
ainda Presidente do Conselho de Administração da extinta 
Odivelgest, E.M., entre 2005 e 2007, e Vereadora da 
Câmara Municipal de 2007 a 2009. Ocupava atualmente 
com inegável capacidade humana e idoneidade pessoal, o 
cargo de Conselheira Municipal para a Igualdade. 
 
Ficará para sempre nas nossas memórias como uma 
mulher de causas e convicções, que dignificou a classe 
política, quer pela palavra, quer pela postura, extravasando 
completamente o partido onde militava. 
 
A Dra. Eduarda Barros era uma pessoa íntegra, que se 
regia por valores humanistas e por fortes princípios 
democratas que proclamava e exercia de forma ímpar. 
 
Perante a sua partida, o Executivo Municipal de Odivelas 
presta sentida homenagem à memória da Dra. Eduarda 

Barros, manifesta profundo pesar pelo seu falecimento, e 
endereça os mais sentidos votos de condolências à sua 
família e amigos.” 
 
(Aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2015 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“ATENTADOS TERRORISTAS 
 

Mais uma vez o mundo ficou em estado de choque ao 
assistir a uma série de atentados terroristas ocorridos em 
catadupa e num tão curto espaço de tempo, alcançando 
proporções dramáticas e deveras alarmantes. 
 
No passado dia 12 de novembro, num bairro dos 
subúrbios da zona sul de Beirute, no Líbano, dois 
homens-bomba fizeram-se explodir causando 43 mortes e 
ferimentos em 239 pessoas. Este foi o atentado mais 
mortífero levado a cabo pelo grupo radical Estado 
Islâmico (EI) neste país e um dos mais sangrentos desde o 
fim da guerra civil. 
 
Entretanto, a Rússia confirma que foi encontrado um 
explosivo doméstico no avião da MetroJet que se 
despenhou a 31 de outubro no Sinai, Egito, com 224 
pessoas a bordo, garantindo que a queda é o resultado de 
uma explosão ainda no ar que acabou por originar a 
dispersão de vários fragmentos do avião, entretanto 
encontrados em terra. Este atentado terrorista 
reivindicado também pelo Estado Islâmico, já foi 
considerado como um dos piores desastres da história da 
aviação russa. 
 
E, mais uma vez, a cidade de Paris foi alvo de vários 
ataques bárbaros, desta vez na noite de 13 de novembro. 
Uma série de ataques coordenados em pelo menos seis 
locais diferentes que, por entre fuzilamentos em massa, 
atentados suicidas e explosões, provocaram 132 mortes e 
ferimentos em mais de 350 pessoas, 99 das quais 
encontram-se em estado grave. 
Além deste terrorismo apocalíptico onde os alvos foram 
normais clientes de bares e restaurantes de vários locais da 
capital francesa, registaram-se igualmente três explosões 
nas imediações do Stade de France durante a realização do 
jogo amigável de futebol entre as seleções da França e da 
Alemanha, sendo que o local mais fatídico destes ataques 
foi a casa de espetáculos denominada por Bataclan, onde 
se encontravam cerca de 1.500 pessoas a assistir a um 
concerto de uma banda rock. 
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São, sem dúvida, cada vez mais preocupantes estes 
constantes relatos de atos violentíssimos perpetrados 
contra a dignidade humana e a liberdade religiosa. A 
história repete-se com consequências trágicas para o 
comum do ser humano, em nome de uma potencial 
crença ou de uma autoproclamada guerra contra os 
“infiéis”. 
Estamos a atravessar um período de enorme crise de 
valores à escala global e de claro retrocesso civilizacional. 
O mundo democrático defensor da Paz, da igualdade de 
oportunidades e do respeito pelo próximo, está ferido de 
morte pelo extremismo, radicalismo e fanatismo. 
 
Estes crimes hediondos colocam a premência de uma 
política de desanuviamento e de Paz nas relações 
internacionais e de respeito do Direito Internacional que 
ponha fim às ingerências contra Estados Soberanos, 
nomeadamente na região do Médio Oriente. 
 
Perante estes graves acontecimentos, não podia a Câmara 
Municipal de Odivelas deixar de manifestar o seu 
profundo pesar por toda esta sequência de trágicos 
acontecimentos, apresentando igualmente as suas mais 
sentidas condolências e solidariedade às famílias de todas 
vítimas que perderam a vida nestes atos cobardes e de 
completo desrespeito pela vida humana. 
 
(Apresentado pelo PS e aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2015 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

“ATENTADOS DE PARIS – 13 DE NOVEMBRO 
 
O Mundo está de luto, a sociedade ocidental está de luto. 
No passado dia 13 de Novembro, em Paris, voltou a 
ocorrer um atentado monstruoso contra a humanidade, 
que culminou na morte de mais de 130 inocentes, 
protagonizado por um inimigo sem rosto que, encapotado 
em crenças religiosas, continua a ceifar vidas, a espalhar o 
medo e o horror, restringindo liberdades e garantias 
adquiridas, ameaçando valores de tolerância e 
multiculturalidade que integram os alicerces das 
sociedades democráticas. 
 
Nova Iorque, Londres, Madrid, Tunísia (Sousse), Egipto, 
Paris. Outros cenários de terror podiam ser elencados: em 
comum o mesmo inimigo, as vítimas, em trabalho, em 
lazer, no seu quotidiano, subitamente interrompido pela 
barbárie que nos tenta impor o retrocesso civilizacional. 
Concluímos que a segurança que temos não chega, 

vivemos tempos de intranquilidade que se instalou de 
forma permanente. 
 
Porque não podemos permitir que o medo prevaleça 
sobre todos os nossos valores e instituições, exige-se aos 
governos europeus uma atitude conjunta e determinada na 
vontade de fazer recuar o Estado Islâmico, de forma a 
recuperarmos a liberdade, que o continente europeu 
defende como valor fundamental. 
 
A comunhão pela defesa intransigente da vida humana e 
dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade 
conduzem-nos a expressar todo o nosso repúdio pelos 
actos hediondos e cobardemente perpetrados, bem como 
manifestar o nosso profundo pesar pelas vítimas que este 
ataque terrorista realizou.” 
 
(Apresentado pelo PSD e aprovado, por maioria) 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2015 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

MOÇÃO 
 

 
 

“EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA, 
SANEAMENTO E GESTÃO DE RESIDUOS 

 
Nos últimos 30 anos, o Poder Local Democrático tem 
sido determinante no sector das Águas e resíduos, 
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das 
condições de vida das populações em todo o país. O novo 
quadro legislativo, ditado e concretizado pelo governo 
PSD/CDS, no âmbito da reestruturação destes sectores, 
representa transformações substanciais no papel do Poder 
Local e na configuração jurídico-constitucional que lhe 
conhecemos.  
 
Na década de 90 do século passado, foi-se abrindo 
progressivamente a porta à vontade dos privados naquele 
que se poderia tornar o negócio da água. De um direito 
fundamental (assim expressamente reconhecido pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, através da resolução 
A/RES/64/292) foi-se transferindo esse estatuto para o 
plano da mercantilização. 
 
A privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF), a 
alteração à Lei de Delimitação de Sectores, a alteração dos 
estatutos jurídicos da Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos (ERSAR), e por fim, a alteração ao 
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Regime Jurídico dos Serviços de Âmbito Municipal de 
Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 
Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos, vêm 
claramente retirar a gestão destes sectores às autarquias, a 
quem mais sabe gerir o bem público e quem mais 
conhecimento e experiência técnica e local possui, junto 
das populações. 
 
São alterações que traduzem, no fundamental, uma 
estratégia de substituição: do serviço público pelo privado, 
do acesso público e universal pelo lucro e do cidadão com 
direitos pelo cidadão – pagador. 
 
Tais alterações vão permitir a privatização pura e simples, 
dos sistemas multimunicipais de resíduos, e a fusão dos 
sistemas multimunicipais de Águas e saneamento, com o 
objetivo de entrega de toda a gestão a privados.  
 
Por fim, dar poderes de fixação das tarifas destes bens e 
serviços – enquanto gestão municipal – a uma entidade 
externa ao Município, sem qualquer conhecimento das 
especificidades de cada região, e das suas populações, 
representa uma clara violação dos princípios consagrados 
na Constituição da República Portuguesa, no que diz 
respeito à autonomia do Poder Local. 
 
A água é um dos pilares do desenvolvimento mais 
ambicionados pelo sector privado. Por ser imprescindível 
à vida e às mais diversas atividades económicas, deter o 
controlo deste recurso natural fundamental é, para o 
sector privado, usufruir de um dos mais vastos poderes, 
com repercussão em dimensões tão relevantes para o 
desenvolvimento como a social, ambiental, económica e 
de gestão territorial. 
 
Ambicionando lucros garantidos, em Portugal o sector 
económico tem batido recorrentemente à porta de um 
poder político subserviente, com o intuito de ir gerando 
domínio sobre o sector da água. 
 
Como passo no processo de privatização, a reestruturação 
do sector da água que funde sistemas e aumenta o preço 
da água para a generalidade dos consumidores, retira 
dimensão interventiva às autarquias.  
 
Na reunião do Conselho de Ministros de 9 de Abril de 
2015, juntamente com o sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento do Norte de 
Portugal, do sistema multimunicipal de abastecimento de 
água e de saneamento do Centro Litoral de Portugal, foi 
aprovada a criação do sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale 
do Tejo, – Sociedade Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 
S.A., - que agrega 8 sistemas multimunicipais e um total de 
84 municípios.  
 
No mesmo Conselho de Ministros foi referido que “Estes 
três processos de reestruturação permitem assegurar maior 
equidade territorial e coesão social, diminuindo a 

disparidade tarifária resultante das especificidades dos 
diferentes sistemas e regiões do país, aumentar a eficiência 
dos sistemas de águas e águas residuais urbanas com 
redução dos custos associados, garantir a disponibilidade 
dos meios financeiros para o investimento em infra-
estruturas e garantir a sustentabilidade económico-
financeira das entidades gestoras com rigor e transparência 
na fixação das tarifas.”  
 
Também no início deste ano já o governo PSD/CDS 
tinha concretizado a alienação das participações públicas 
do Estado na sociedade com a venda da Empresa Geral 
de Fomento (EGF) ao consórcio SUMA, liderado pelo 
Grupo Mota Engil, que abriu a concessão multimunicipal 
à participação maioritária de entidades privadas, 
subvertendo as condições que levaram os municípios a 
aceitar integrarem os Sistemas Multimunicipais. 
 
Como se observa, esta estratégia aprovada pelo Governo 
vem retirar aos Municípios a capacidade que hoje detém 
por direito próprio, de intervenção direta na gestão das 
infraestruturas do atual Sistema Multimunicipal, que 
constituiu e constitui um pressuposto determinante da sua 
adesão ao mesmo.  
 
É um modelo de governação dos serviços que deixa 
antever ameaças à natureza e à prestação de um serviço 
público ao serviço das populações, do desenvolvimento 
dos concelhos, das regiões e do País, aliado ainda a um 
acentuado e injusto aumento de tarifas. 
 
Lembrar ainda que à semelhança de outras más 
reestruturações de serviços públicos, que o governo 
PSD/CDS encetou, este processo tem sido uma estratégia 
totalmente desenvolvida à margem e contra a vontade dos 
municípios, em confronto e no desrespeito pelo 
cumprimento dos pressupostos e dos acordos parassociais 
que os levaram a aderir ao atual Sistema Multimunicipal.  
 
A extinção dos sistemas existentes está associada a criação 
da empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo (ADLVT) 
que agrega 84 municípios, que são também acionistas, e 
que foi concessionada à EPAL. 
Em todo este processo os municípios não foram 
consultados nem para a extinção da SIMTEJO nem para 
integrarem a ADLVT sendo ilegalmente obrigados a 
integrar esta nova empresa. 
 
Mas associado a este processo e previsto no atual quadro 
legal estão aumentos, até 2020, de grande dimensão para 
os serviços de água, saneamento e resíduos, que nos 
municípios do distrito de Lisboa os aumentos oscilam 
entre 30% e 78%, o que constitui um esbulho aos 
rendimentos dos cidadãos. 
 
A água que é comprada pelos Serviços Municipais à 
EPAL prevê-se que poderá aumentar 19% até 2020, e 
poderá aumentar já 7,7% em 2016. 
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O tratamento de esgotos poderá ter um aumento de 12% 
até 2020 e aumentará cerca de 10% em 2016. 
 
A acrescentar a estes aumentos haverá ainda que prever 
que a taxa de tratamento de resíduos sólidos, já 
privatizada, que aumentará também cerca de 4,6%. 
 
Na sua reunião de 19 de Março de 2015, o Conselho 
Metropolitano de Lisboa, já havia reiterado a sua firme 
rejeição do projeto de criação do Sistema Multimunicipal 
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e 
Vale do Tejo, e depois de conhecida a recente resolução 
do Conselho de Ministros, o Conselho Metropolitano 
toma uma posição conjunta, onde rejeita frontal e 
totalmente o processo de reestruturação do sector das 
águas e dos resíduos, referindo que irá adotar todas as 
medidas necessárias e possíveis contra a sua 
concretização. 
 
Considerando que os municípios desempenharam um 
papel determinante no processo de infraestruturação do 
país nos domínios da águas, saneamento e gestão de 
resíduos, contribuindo de forma notória para o 
desenvolvimento territorial e socioeconómico através da 
melhoria contínua dos sistemas e da gestão e conservação 
das redes, pelo que a presente estratégia se traduz numa 
clara e inaceitável expropriação aos municípios, que se irá 
revelar profundamente lesiva para as populações.  
 
Considerando que além de lesar a autonomia local, o 
afastamento dos municípios - que foram sempre os 
legítimos representantes da população e do interesse 
público -, do núcleo central das decisões da sociedade 
agora criada, configura uma clara eliminação do processo 
democrático de tomada das decisões.  
 
Considerando que este é todo um processo, eixo de um 
caminho há muito idealizado, que não serve as populações 
e muito menos o país (quer seja ao nível social, 
económico, ou financeiro), sendo que o sector da água 
(abastecimento e saneamento), dada a sua vital 
importância para as populações e para o país, deveria 
receber do Estado um apoio no investimento e no sentido 
de garantir o igual acesso de todos a estes serviços, 
representando por isso um sector que não poderá, nunca, 
ser elitizado ou objeto de concessões ou privatizações que 
criarão ainda mais agravadas desigualdades sociais, hoje já 
existentes fruto da atual situação que o país atravessa.  
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas, tendo isso em 
conta, reunida no dia 18 de Novembro de 2015, delibera: 
 
1 - Manifestar a sua oposição a todo o processo que levou 
à concretização deste novo Sistema, que deste o início foi 
feito em profundo desrespeito pelos municípios e à revelia 
das atribuições do Poder Local, expressando a sua 
veemente defesa dos serviços públicos de água, 
saneamento e gestão de resíduos. 
 

2 - Defender a gestão pública da água como forma de 
defender a sua universalidade, demonstrando 
solidariedade com as ações políticas e institucionais que 
possam vir a ser tomadas pelo município no sentido de 
defender este princípio. 
 
3 - Exigir ao governo a recriação da SIMTEJO nas 
condições existentes aquando da sua extinção. 
 
4 - Exigir ao governo a reversão dos aumentos previstos 
até 2020 disponibilizando-se para a participação nas ações 
institucionais que venham a ser promovidas no sentido de 
impedir estes aumentos.  
 
5 - Por último, exigir do poder autárquico que reafirme a 
rejeição da privatização da EGF e a recusa em aderir ao 
sistema de Águas de Lisboa e Vale do Tejo; e que 
manifeste a sua firme intenção de tomar todas as 
iniciativas ao seu alcance, no plano institucional, político e 
judicial, no sentido de evitar a concretização deste 
processo. 
 
(Apresentada pela CDU e aprovado, por maioria) 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2015 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

HORTAS URBANAS 
 

Revisão do Regulamento Municipal de Hortas Urbanas e 
abertura do período de apreciação pública do mesmo, nos 
termos do disposto no artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, de acordo com o proposto 
na informação n.º 012/DPUPE/FL/2015, de 2015.11.05. 
 
(Regulamento publicado em Anexo) 
 
Carece de apreciação pública e posterior deliberação por parte da 

Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 23 – 1 de dezembro de 2015  

13 
 

 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com Ana Patrícia Ângelo Moreira, para emissão 
de pareceres jurídicos nas várias áreas do direito público e 
privado e cooperação com o Julgado de Paz, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/10937, 
de 2015.10.30. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com Cláudia Tinoca, para o projeto SEI! Odivelas 
- Projeto para o Sucesso Educativo e Integração, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/11063, de 2015.11.03. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com Vanessa Carla Marques Porto, para apoio 
jurídico da Assembleia Municipal de Odivelas, 
acompanhamento e apoio jurídico nas reuniões da 
Comissão Permanente da Assembleia Municipal, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/11114, de 2015.11.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à renovação do 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com Teresa Alexandra Pereira Ramos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/10631, 
de 2015.10.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Ratificação de emissão de parecer prévio favorável à 
renovação do contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de avença, com Ana Filipa Viegas Madeira 
Pereira, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/9161, de 2015.09.09. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável para a celebração de 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, com Ivo Filipe Santos, para a manutenção do 
Mural alusivo ao Dia do Ambiente, sito na Rua Aquilino 
Ribeiro, em Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/11319, de 2015.11.10. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável para a celebração de 
contrato de prestação de serviços para a elaboração de 
Estudo de Prevenção de Cheias da Várzea de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
014/DPUPE/2015, de 2015.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável para a celebração de 
contrato de prestação de serviços para a elaboração de 
Estudo Geológico e Geotécnico para as Vertentes de 
Odivelas, com o proposto na informação n.º 
013/DPUPE/2015, de 2015.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração de 
contratos de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, para apresentação dos espetáculos, inseridos no 
projeto educativo de novembro de 2015, no Centro 
Cultural Malaposta, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/11341, de 2015.11.11: 
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-A Loja dos Sonhos 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil A Loja dos Sonhos, na Sala 
Experimental do Centro Cultural Malaposta, no dia 24 de 
novembro; 
 
-Lendas de Portugal 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância Lendas de Portugal, na 
Sala Experimental do Centro Cultural Malaposta, no dia 
27 de novembro de 2015; 
 
-O Natal da Rosita 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil O Natal da Rosita, na Sala 
Experimental e na Black Box do Centro Cultural 
Malaposta, nos dias 20, 24, 25 e 26 de novembro; 
 
-O Patinho Feio 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil O Patinho Feio, na Sala 
Experimental do Centro Cultural Malaposta, no dia 25 de 
novembro; 
 
-A Ilha do Ovo Pintado 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil A Ilha do Ovo Pintado, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, no dia 26 de 
novembro; 
 
-A Menina do Mar 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil A Menina do Mar, na Sala 
Experimental do Centro Cultural Malaposta, no dia 26 de 
novembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração de 
contratos de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, para apresentação dos espetáculos, inseridos na 
programação regular de dezembro de 2015, no Centro 
Cultural Malaposta, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/11329, de 2015.11.11: 
 
-O Natal da Rosita 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância O Natal da Rosita, na 
Sala Experimental do Centro Cultural Malaposta, nos dias 
5, 6, 13, 26 e 27 de dezembro de 2015; 
 
-A Loja dos Sonhos 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância A Loja dos Sonhos, 

no Auditório do Centro Cultural Malaposta, nos dias 6, 
13, 20 e 27 de dezembro de 2015; 
 
-Vendem-se Pesadelos 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Vendem-se Pesadelos, na sala de 
Café-Teatro do Centro Cultural Malaposta, nos dias 3, 4, 
5, 10, 11 e 12 de dezembro de 2015; 
 
-Dona Bó & Senhor Niz 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância Dona Bó & Senhor 
Niz, na Black Box do Centro Cultural Malaposta, nos dias 
5 e 6 de dezembro de 2015; 
 
-Open Mic 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de Stand-Up Comedy Open Mic, na sala Café 
do Centro Cultural Malaposta, no dia 18 de dezembro de 
2015; 
 
-Ciclo de Jovens Talentos 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Ciclo de Jovens Talentos, na Sala de 
Café-Teatro do Centro Cultural Malaposta, no dia 19 de 
dezembro de 2015; 
 
-Um Natal Especial 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Um Natal Especial, na Black Box do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 20 de dezembro de 
2015; 
 
-Pollyanna 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância Pollyanna, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, nos dias 4, 5, 6, 
11, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de dezembro de 2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Ratificação da emissão de parecer prévio favorável à 
celebração dos contratos de aquisição de prestação de 
serviços, na modalidade de tarefa, para apresentação dos 
espetáculos inseridos no projeto educativo, apresentados 
no mês de outubro de 2015, no Centro Cultural 
Malaposta, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/11332, de 2015.11.11: 
 
-O Patinho Feio 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil O Patinho Feio, no Centro 
Cultural Malaposta, nos dias 28 e 30 de outubro; 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Ratificação da emissão de parecer prévio favorável à 
celebração dos contratos de aquisição de prestação de 
serviços, na modalidade de tarefa, para apresentação dos 
espetáculos inseridos no projeto educativo, apresentados 
no mês de novembro de 2015, no Centro Cultural 
Malaposta, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/11345, de 2015.11.11: 
 
-A História da Carochinha 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil A História da Carochinha, na 
Black Box do Centro Cultural Malaposta, nos dias 4, 6 e 
18 de Novembro; 
 
-A Rainha da Neve 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância A Rainha da Neve, no 
Auditório do Centro Cultural Malaposta, nos dias 4, 5, 6 e 
18 de novembro de 2015; 
 
-O Patinho Feio 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância O Patinho Feio, na 
Black Box do Centro Cultural Malaposta, nos dias 5 e 10 
de novembro; 
 
-Lendas de Portugal 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância Lendas de Portugal, na 
Sala Experimental do Centro Cultural Malaposta, nos dias 
6, 10 e 13 de novembro de 2015; 
 
-A Loja dos Sonhos 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil A Loja dos Sonhos, na Black 
Box do Centro Cultural Malaposta, nos dias 12 e 13 de 
novembro; 
 
-Um Natal Especial 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro para a infância Um Natal Especial, no 
auditório do Centro Cultural Malaposta, no dia 17 de 
novembro de 2015; 
 
-O Circo Malaquias 
O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil O Circo Malaquias, na sala 
Experimental do Centro Cultural Malaposta, no dia 18 de 
novembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

CONCESSÃO PRECÁRIA 
 

 
 

PROPOSTA DE CONCESSÃO PRECÁRIA - PM1/ODIVELAS – 
CONVENTO OU INSTITUTO DE ODIVELAS 

 
Concretizar/formalizar o interesse do Município de 
Odivelas na cedência de utilização, a título precário, do 
Convento ou Instituto de Odivelas, através da 
apresentação das respetivas condições da cedência, a título 
precário, junto do Ministério da Defesa Nacional, a serem 
posteriormente submetidas à Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças. Proferida resposta destas entidades, deverá o 
processo ser sujeito a Deliberação dos competentes 
órgãos municipais, tendo em vista a eventual 
formalização, por meio de Auto de Cedência e de 
Aceitação da Cedência de Utilização em apreço, de acordo 
com o proposto na Informação Interno/2015/ 11434, de 
2015-11-13. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

PROPOSTA DE CEDÊNCIA 
DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS À SEGURANÇA SOCIAL 

 
Retirada da ordem de trabalhos, da presente reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas, do ponto referente à 
“Proposta de Cedência de Instalações Municipais à 
Segurança Social”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA 
CONCLUSÃO DO PROCESSO DE COLOCAÇÃO DE 
VEDAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA ANTÓNIO GEDEÃO 

 
Acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGEstE) para conclusão do 
processo de colocação de vedação da Escola Básica 
António Gedeão, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/11312, de 2015-11-10, e 
conforme minuta anexa à informação mencionada. 
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“Acordo de Colaboração para Conclusão do 
Processo de Colocação da Vedação da 

Escola Básica António Gedeão 
 

A Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE), representada pelo seu Diretor e a Câmara 
Municipal de Odivelas, representada pelo sue Presidente, 
com base nos artigos 17º e 20º do Decreto-Lei nº 384/87, 
de 24 de Dezembro e na alínea r) do número 1) do artigo 
33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, celebram entre 
si o presente Acordo de Colaboração, nos seguintes 
termos: 

 
Cláusula 1º 
Objetivo 

 
O presente Acordo de Colaboração tem por objeto a 
conclusão do processo de colocação de vedação na Escola 
Básica António Gedeão.  

 
Cláusula 2º 

Competências da Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 

 
À DGEstE compete: 
 
1. Assumir a conclusão dos trabalhos de colocação da 
nova vedação (gradeamento), interrompida pela DGEstE, 
entre o troço do muro da vedação da EB António 
Gedeão, contiguo à rua Cristóvão da Costa, à rua Dr. 
Alfredo da Costa, e à rua Fernando Namora na 
Urbanização das Colinas do Cruzeiro; 
 
2. Assumir o encargo de 100% do custo da colocação da 
vedação da EB António Gedeão e trabalhos 
complementares; 
 
3. Garantir o pagamento, por transferência para a Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do presente Acordo de 
Colaboração, até 31 de dezembro de 2015, mediante 
apresentação de auto de medição. 
 
4. Emitir parecer prévio favorável ao projeto elaborado 
nos termos do nº 1 da Cláusula 3ª do presente, antes do 
lançamento do concurso de empreitada de execução da 
obra. 

 
Cláusula 3ª 

Competências da Câmara Municipal 
 

À Câmara Municipal compete: 
 
1. Elaborar o Projeto de Execução do troço de vedação 
que delimita a parcela de terreno da EB António Gedeão, 
confinante a nascente com a rua Dr. Alfredo da Costa e a 
sul com a Rua Cristóvão da Costa, na Urbanização das 
Colinas do Cruzeiro e submetê-lo ao parecer prévio da 
DGEstE; 
 

2. Assegurar a posição de dona da obra, lançando o 
concurso, adjudicando e garantindo a fiscalização e 
coordenação da empreitada;  
 
3. Garantir, de acordo com as condições contratuais 
previstas em caderno de encargos, o pagamento da 
despesa com a execução da empreitada ao adjudicatário. 

 
Cláusula 4ª 

Disposições Gerais 
 

1. A Obra não deverá ser concursada sem que a DGEstE 
se pronuncie quanto aos termos do presente Acordo de 
Colaboração. 
 
Odivelas, … de outubro de 2015  
 

O Diretor Geral dos 
Estabelecimentos 

Escolares 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

  
José Alberto Duarte Hugo Martins” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A MTV NETWORKS/NICKELODEON 

 
Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a MTV Networks/Nickelodeon, canal infanto-
juvenil norte-americano de televisão por cabo, para 
divulgar o Centro Cultural Malaposta e respetiva atividade 
do mesmo. A divulgação será efetuada da seguinte forma: 
divulgação de peças infantis no site da Nickelodeon 
através do destaque na homepage, envio de press releases 
de promoção das peças, dinamização de passatempo a 
decorrer em “Nick.pt”, cujo prémio são convites 
familiares (até ao limite de 4 pessoas por vencedor), envio 
de convites para jornalistas e convidados especiais 
Nickelodeon/ Opinion Leaders. De acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/11324, de 2015-
11-10, e conforme minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Odivelas e MTV Network Nickelodeon 

 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, contribuinte n.º 504 293 125, 
com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta 
da Memória, 2675- 372 Odivelas, neste ato representado 
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pelo Presidente da Câmara Municipal, Hugo Manuel dos 
Santos Martins, adiante designado por Primeiro 
Outorgante 
 
e 
 
MTV Network, com sede na Torre Ocidente – Rua 
Galileu Galilei, Nº 2, 4º A – 1500-392 Lisboa, 
Contribuinte Fiscal n.º 507039904, representado neste ato 
pelo Diretor Geral, Victor Mourão, a partir de agora 
designada por Segunda Outorgante 
 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, o qual 
se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Protocolo tem por objeto a divulgação do 
Centro Cultural Malaposta. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. Nos termos do presente Protocolo, o Primeiro 
Outorgante compromete-se a ceder à Segunda Outorgante 
convites para todos os espetáculos infantis que venham a 
ser apresentados no Centro Cultural Malaposta, sito na 
Rua Angola, Olival Basto, Odivelas.  
 
2. Os dias e horários de assistência dos espetáculos 
referidos no número anterior serão objeto de acordo 
prévio.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. No âmbito da parceria ora instituída, a Segunda 
Outorgante compromete-se a divulgar o Centro Cultural 
Malaposta e respetiva atividade do Primeiro Outorgante. 
 
2. A divulgação indicada no número anterior será efetuada 
pela Segunda Outorgante da seguinte forma: 
 
a) Divulgação de peças infantis no site da Nickelodeon 
através do destaque na homepage;  
 
b) Envio de press releases de promoção das peças; 
 
c) Dinamização de passatempo a decorrer em “Nick.pt”, 
cujo prémio são convites familiares (até ao limite de 4 
pessoas por vencedor); 
 
d) Envio de convites para jornalistas e convidados 
especiais Nickelodeon/ Opinion Leaders. 
 
3. A Segunda Outorgante compromete-se ainda a: 
 
a) Informar semanalmente os vencedores do passatempo; 
 

b) Informar previamente a presença de jornalistas e 
convidados especiais Nickelodeon/ Opinion Leaders; 
 
c) Não instalar equipamentos que, de algum modo, 
danifiquem ou adulterem as instalações. 

 
Cláusula Quarta 

(Apoio técnico e Logístico) 
 

A parceria constituída nos termos deste Protocolo não 
abrange qualquer apoio técnico e logístico do Primeiro 
Outorgante ao cumprimento das obrigações assumidas 
pelo Segundo Outorgante. 

 
Cláusula Quinta 

(Denúncia) 
 

1. As partes reservam-se o direito de, a qualquer 
momento, denunciar, fundamentadamente, o presente 
Protocolo, caso se verifiquem alterações graves ao 
estabelecido no mesmo. 
 
2. A denúncia referida no número anterior deverá ser 
comunicada à outra parte, com uma antecedência de 5 
dias úteis. 

 
Cláusula Sexta 
(Alterações) 

 
Qualquer alteração ou aditamento aos termos do presente 
Protocolo carecerá sempre de prévia apreciação das partes 
e redução a escrito. 

 
Cláusula Sétima 

(Cessão) 
 

Nenhuma das partes poderá ceder a terceiros os direitos e 
obrigações decorrentes do presente protocolo, sem prévio 
consentimento da outra parte. 

 
Cláusula Oitava 
(Força Maior) 

 
Em caso de força maior e, sem prejuízo da comunicação 
imediata à outra parte das dificuldades surgidas, nenhuma 
das partes fica obrigada ao disposto no presente 
Protocolo. 

 
Cláusula Nona 

(Prazo) 
 

As partes acordam que o presente protocolo se manterá 
em vigor até 31 de janeiro de 2016.  
 
Odivelas, ______ novembro de 2015. 
 

O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 
  

(Hugo Manuel dos Santos 
Martins) 

(Victor Mourão)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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DENÚNCIA DE PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE ADULTOS 
 

Denúncia do protocolo celebrado entre o Município de 
Odivelas e a Associação Nacional de Profissionais de 
Educação e Formação de Adultos (ANPEFA), com base 
na não utilização das instalações cedidas e de acordo com 
o previsto na cláusula 6.ª do referido protocolo, aprovado 
na 6.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 9 de abril de 2013 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 6 de 2013, página 13), de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2015/11321, 
de 2015-11-10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

COOPERATIVA NACIONAL DE APOIO A DEFICIENTES 
 

Denúncia do protocolo celebrado entre o Município de 
Odivelas e a Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes 
(CNAD) com base no incumprimento das cláusulas 4ª e 6ª 
do Protocolo aprovado na 12.ª reunião ordinária da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, realizada 
em 12 de junho de 2001, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12 de 2001, página 12), de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2015/11248, de 
2015-11-06. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVOGAÇÃO DE PARCERIA 
 

 
 

REVOGAÇÃO DE PARCERIA CIENTÍFICA COM O 
JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 
Revogação por mútuo acordo do protocolo de parceria 
científica celebrado entre a Câmara Municipal de Odivelas 
e a Universidade de Lisboa/Museu e Jardim Botânico, 
aprovado na 22.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 26 de novembro de 2008, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de 2008, 
página 10 e Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 
de 2008, página 54), na sequência das várias medidas de 
contenção da despesa pública postas em prática por esta 
Câmara, e na sequência do realinhamento de prioridades 
relativamente à despesa pública a realizar por esta 

autarquia, de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/9752, de 2015-09-28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS 
 

 
 

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
TAXAS MUNICIPAIS AO CCDTMO 

 
Cedência ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas (CCDTMO) das 
salas de ateliers e do auditório do Centro de Exposições de 
Odivelas, e a respetiva isenção de pagamento de taxas 
municipais, devidas pelos espaços cedidos, para a 
realização da festa de Natal dirigida aos filhos dos seus 
associados bem como para as comemorações do seu nono 
aniversário, entre as 10h00 e as 21h00, do dia 13 de 
dezembro de 2015, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/11283, de 2015-11-10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE 
PÚBLICO MUNICIPAL 

 

 
 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PARA 
REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA PELA SOCIEDADE 

LUSITANOS D’ATELA – CRIAÇÃO DE CAVALOS LDA. 
 

Reconhecimento de interesse público municipal para a 
regularização da atividade pecuária pela Sociedade 
Lusitanos D’Atela – Criação de Cavalos Lda., situada na 
Quinta da Fonte Santa, na União de Freguesias Ramada e 
Caneças, de acordo com o proposto na Informação n.º 
interno/01/DLAEPC/2015, de 11-11-2015. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA ECOVALOR 2015/2016 DA VALORSUL 
DOAÇÃO 

 
Aceitação de doação em espécie da Valorsul (abaixo 
discriminada), no valor de €1999,00 (mil novecentos e 
noventa e nove euros), no âmbito do Programa 
ECOVALOR da Valorsul, para 2015/2016 e na sequência 
da apresentação e aceitação da candidatura do Município 
de Odivelas ao mesmo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2015/10273, de 2015.10.12: 
 
Visitas aos equipamentos de valorização ambiental 
da Valorsul (ETVO, CTRSU e CTE): 
 
4 visitas ao Centro de Triagem e Ecocentro (CTE); 
 
3 visitas à Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos (CTRSU); 
 
4 visitas à Estação de Tratamento e Valorização Orgânica 
(ETVO). 
 
 
Materiais de sensibilização: 
 
1000 magnéticos código de reciclagem 
 
25 cartazes eco código 
 
100 kit’s alunos SPV 
 
 
Ações de sensibilização 
 
6 ações de sensibilização 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODIVELAS 
COMPARTICIPAÇÃO 

 
Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas para a 
aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
destinado às Associações de Bombeiros do Concelho de 
Odivelas, conforme candidatura da AML - Procedimento 
de Aquisição de EPI, no âmbito do Programa 
Operacional Temático de Valorização do Território – 
QREN, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2015/10750, de 2015.10.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODIVELAS 
DESPESAS 2015 

 
Despesas das Associações de Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Odivelas em 2015 - aumento de dotação -, 
nos seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2015/10748, de 2015.10.26: 
 
-dotação de €1.500 (mil e quinhentos euros) referente a 
reembolsos com remoção de resíduos sólidos seja 
estornada;  
 
-subsídio extra para reembolso de despesas de água e 
eletricidade no valor de €9.500 (nove mil e quinhentos 
euros), passando o valor anual total dos €100.000 (cem 
mil euros) para os €109.500 (cento e nove mil e 
quinhentos euros); 
 
-dotação de €109.500 (cento e nove mil e quinhentos 
euros) para reembolso de despesas de água e eletricidade, 
no projeto 2015/A/45. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRÉMIOS DE MÉRITO “RAINHA SANTA ISABEL” 
 

Atribuição dos Prémios de Mérito “Rainha Santa Isabel”, 
relativos ao ano letivo 2014/2015, aos seguintes melhores 
alunos do ensino secundário regular e do ensino 
profissional, na disciplina de Português, do Concelho de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/11286, de 2015.11.10: 
 
-Inês Sofia Gomes Antunes - melhor aluna do 12.º ano da 
disciplina de Português do ensino secundário regular, no 
valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros); 
 
-Bruno Miguel Caetano Nicolau - melhor aluno da 
disciplina de Português do ensino secundário profissional, 
no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
MOVIMENTO ODIVELAS NO CORAÇÃO 

 
Cedência de viatura municipal ao “Movimento Odivelas 
no Coração”, para o transporte de alimentos do Banco 
Alimentar Contra a Fome em Lisboa para Odivelas, nas 
primeiras terças-feiras de cada mês, durante o ano de 
2016, com um custo de €546,84 (quinhentos e quarenta e 
seis euros e oitenta e quatro cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/11068, de 
2015.11.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 47389/RC 
BAIRRO CASAL DO BISPO, LOTES 186 E 188 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/92 

 
Alteração ao alvará de Loteamento n.º 8/92, do Bairro 
Casal do Bispo, União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, apresentada ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 d dezembro, na sua atual redação. A 
Alteração é requerida pelo titular das parcelas 186 e 188 e 
compreende a inserção do lote 187, e alteração de 
parâmetros urbanísticos dos lotes 186 e 188 e diminuição 
de área desses lotes, visando a legalização da construção 
do lote 188, e reversão dos lotes 186 e 187 conforme 
constava no alvará de loteamento original. A Alteração 
compreende ainda um aumento do número de pisos de 2 
para 3, e das áreas de implantação e construção, nos lotes 
186 e 187 no Bairro do Casal do Bispo, em nome de José 
Carlos Eleutério Dias, de acordo com o proposto nas 
informações técnicas e na informação, constante a folhas 
4004 do processo, de 06-11-2015, nas seguintes 
condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no artigo 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 
(RMEU) para o dimensionamento das cedências em 
AUGI, podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do artigo 44º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no artigo 49º e n.º 2 do artigo 99º do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
- Aceitação do valor € 5.440,02 (cinco mil, quatrocentos e 
quarenta euros e dois cêntimos), como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (35,00m2), prevista no n.º 4 do artigo 44º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no artigo 49º e n.º 2 do artigo 99º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização (RMEU), de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica n.º 122/RD/DRRU/DGOU/15 que 
consta do processo mencionado em epígrafe. 
 
Relativamente aos parâmetros urbanísticos de cada lote 
temos a seguinte alteração: 
 
 Alvará n.º 8/92 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

Usos 
N.º 

Pisos 

186 390 120 240 1H 2 

187      

188 628 427 1130 2H+2A 3 

 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 8/92 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

Usos 
N.º 

Pisos 

186 295 145 290 1H 3 

187 228 145 290 1H 3 

188 495 427 1130 2H+2A 3 
 
Os valores alterados foram representados a negrito 
H-Habitação 
A-Atividade 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 47389/RC 
BAIRRO CASAL DO BISPO, LOTE 129 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/92 

 
Alteração ao alvará de Loteamento n.º 8/92, para o Lote 
129 do Bairro do Casal do Bispo, em nome de Maria 
Emília da Silva Baião da Encarnação, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, apresentada ao abrigo 
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na sua atual redação. A Alteração tem como 
objetivo a legalização da construção existente no lote 129 
e o aumento de um fogo para o referido lote, de acordo 
com o proposto nas informações técnicas e na informação 
constante a folhas 4002 do processo, de 05-11-2015, nas 
seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no artigo 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 
(RMEU) para o dimensionamento das cedências em 
AUGI, podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do artigo 44º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no artigo 49º e n.º 2 do artigo 99º do RMEU; 
 
 - Aceitação do valor € 5.440,02 (cinco mil, quatrocentos e 
quarenta euros e dois cêntimos), como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (35,00m2), prevista no n.º 4 do artigo 44º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no artigo 49º e n.º 2 do artigo 99º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização (RMEU), de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica n.º 114/RD/DRRU/DGOU/15 
constante do processo mencionado em epígrafe. 
 
Relativamente aos parâmetros urbanísticos de cada lote 
temos a seguinte alteração: 
 
 Alvará n.º 8/92 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

Usos 
N.º 

Pisos 

129 316 140 280 1H 2 
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 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 8/92 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Impl. 
(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

Usos 
N.º 

Pisos 

129 316 140 280 2H 2 

 
Os valores alterados foram representados a negrito 
H-Habitação 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 8971/LO 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE CANEÇAS E RAMADA 

CORRECÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA 
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 03/2011 

 
Na 20.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 21 de outubro de 2015, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2015, página 16), 
foi deliberado aprovar a redução da caução prestada para 
garantir a adequada execução das obras de urbanização, 
relativas ao Alvará de loteamento n.º 03/2011, em nome 
de José Baltazar e Filhos, Lda., localizadas na rua Aurélio 
Pais dos Reis, nos Pedernais, na União de Freguesias 
Caneças e Ramada. Por lapso foi proposta para redução a 
garantia bancária n.º 96200488004034, emitida pelo banco 
Santander Totta, no valor de € 398.229,34 (trezentos e 
noventa e oito mil, duzentos e vinte e nove euros e trinca 
e quatro cêntimos), quando deveria ter sido indicada a 
garantia bancária n.º 00125-02-1910755 emitida pelo 
Banco Millenium BCP, no valor de € 398.229,34 
(trezentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e nove 
euros e trinca e quatro cêntimos).  
 
Propõe-se a correção da garantia bancária n.º 
96200488004034, emitida pelo banco Santander Totta, 
pela redução da garantia bancária n.º 00125-02-1910755 
emitida pelo Banco Millenium BCP, no valor de € 
398.229,34 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e 
vinte e nove euros e trinca e quatro cêntimos), para o 
valor de €295.585,83 (duzentos e noventa e cinco mil, 
quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e três 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
60/APV/2015, de 02-11-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 35622/L/OC 
QUINTA DO PORTO PINHEIRO, FREGUESIA DE ODIVELAS 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO ALVARÁ DE 
LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 01/01 

 
Verificando-se que, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), as obras 
de urbanização referentes ao alvará de licença de 
loteamento e obras de urbanização n.º 01/01, não foram 
concluídas no prazo fixado no respetivo alvará, de acordo 

com a informação n.º 58/APV/2015, de 2015-10-22, é 
proposto: a declaração de caducidade do alvará da licença 
de loteamento e obras de urbanização n.º 01/01, nos 
termos do previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a 
determinação de execução coerciva das obras de 
urbanização em falta, nos termos do previsto nos artigos 
84.º, 105.º n.º 3, 107.º e 108.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação e consequente adoção dos 
procedimentos necessários ao acionamento da caução 
existente, que foi prestada através da garantia bancária n.º 
279.979 do BES, com o valor de €3.535.110,00 (três 
milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e cento e dez 
euros), referente ao processo n.º 35622/L/OC, em nome 
de Credifilis – Construções e Empreendimentos 
Imobiliários, S.A. e Outro, Urbanização Colinas do 
Cruzeiro, Quinta do Porto Pinheiro, Freguesia de 
Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 8231/LO 
EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS INACABADAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO PREVISTAS NA FASE B DO 
ALVARÁ 02/2012, AV. DAS ACÁCIAS, ARROJA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Emissão de alvará de licença de obras de urbanização 
inacabadas, correspondentes à fase B do alvará de licença 
de loteamento 2/2012, referente ao processo n.º 
8231/LO, em nome de ODIVEL-LAR, Sociedade de 
Construções, Lda., e Outro, Av. Das Acácias, Arroja, 
União de Freguesias de Pontinha e Famões, de acordo 
com o proposto na informação n.º 65/APV/2015, de 
2015-11-06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 161, UNIÃO DE FREGUESIA DE 
PONTINHA E FAMÕES, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
161, da Rua 16 de abril, inserida no Bairro Sol Nascente, 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11764, de 2015-10-21, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 3.532,44 (três mil 
e quinhentos e trinta e dois euros e quarenta e quarto 
cêntimos), em nome de Luís Filipe de Oliveira Costa, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007, de 27 de 
dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
79.2015, de 2015-11-06, e na informação técnica n.º 
142/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015-10-28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS QUATRO, LOTE 565, UNIÃO DE FREGUESIA DE 

PONTINHA E FAMÕES, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
565, da Rua Eng.º Edgar Cardoso, inserida no Bairro dos 
Quatro (Casal dos Mochos), União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 10218, de 
2015-10-26, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor 
de € 5.387,29 (cinco mil trezentos e oitenta e sete euros e 
vinte e nove cêntimos), em nome de Carlos Alberto dos 
Santos, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
4/2011, de 13 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 80.2015, de 2015-11-06, e na informação 
técnica n.º 143/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015-10-28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 124/PRES/2015 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho - 
Caracterização Acústica do Concelho de Odivelas - 
Elaboração de Mapa Estratégico de Ruído e Plano de 
Ação 
 
Considerando: 
 
A necessidade de dar continuidade ao trabalho de 
Caraterização Acústica do Concelho de Odivelas, através 
da elaboração do Mapa Estratégico de Ruído (MER) e do 
Plano de Acão (PA), dando-se assim cumprimento ao 
Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, que transpôs 
para o direito interno a Diretiva 2002/49/CE, de 25 de 
Junho, relativa à avaliação e gestão de ruído ambiente, que 
veio estabelecer obrigações de elaboração de MER e de 
PA aos municípios com aglomerações com mais de 100 
000 habitantes e uma densidade populacional igual ou 
superior a 2500 habitantes/Km2. 
 
Neste contexto, determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho, com os seguintes elementos:  
 
•Sara Colucas - Divisão de Gestão Ambiental/ Sector de 
Planeamento Intervenção e Monitorização Ambiental; 
 
•Marco Moreira - Divisão de Planeamento Urbanístico e 
de Projetos Estruturantes/ Sector do Plano Diretor 
Municipal Projetos Especiais e Energia;  
 
•João Cardoso - Divisão de Planeamento Urbanístico e 
de Projetos Estruturantes/ Sector de Estudos e 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estratégicos; 
 
•Luís Tavares - Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal/ Sector de Ruído; 
 
•Helga Soraya Luís - Divisão de Infraestruturas e 
Espaços Urbanos/ Sector de Planeamento, Controle e 
Programação de Mobilidade e Sector de Sinalização e 
Trânsito. 
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Compete, ainda, a este grupo de trabalho solicitar a 
colaboração técnica dos serviços, caso o considere 
necessário. 
 
Odivelas, 16 de novembro de 2015 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 127/PRES/2015 
 
Assunto: Congelamento de novos Cabimentos e 
Compromissos. 
 
Considerando: 
 
• A necessidade em se limitar, no final do ano económico, 
as despesas decorrentes da atividade municipal; 
 
• As medidas que no âmbito da lei dos compromissos, 
estão a condicionar toda a atividade municipal, estando o 
Município legalmente vinculado ao seu cumprimento; 
 
• Que os limites ao endividamento líquido das autarquias 
impõem a adoção de regras apertadas que visam controlar 
a despesa, atuando com acrescido rigor na contenção das 
mesmas. 
 
Determino: 
 
1. O congelamento de novos cabimentos e compromissos 
e a não assunção de novas responsabilidades, a partir da 
data do presente despacho; 
 
2. A realização de despesas urgentes e inadiáveis e/ou os 
cabimentos a compromissos relativos a despesas de 
funcionamento só podem ser efetuados após prévia 
análise pelo Gabinete da Presidência e a sua autorização 
pelo signatário para a respetiva cabimentação e 
compromisso; 
 
3. Os processos de despesa identificados pelos serviços 
como urgentes e inadiáveis têm de conter a necessária 
fundamentação. 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2015 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 

 
 
 
 
 

 

EDITAL 
 

 
 

EDITAL N.º 111/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/92 
Bairro Moinho do Baeta – União das 

Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 do 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual, e no artigo 15.º-A do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização na sua redação atual, torna 
público que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 7/92 do Bairro Moinho do Baeta para os 
lotes 54 e 95, consideram-se notificados os proprietários 
de lotes, edifícios ou frações autónomas localizados na 
área do alvará de loteamento para se pronunciarem, por 
escrito, sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  
 
O processo de loteamento n.º 4690/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação. O prazo de afixação é de 10 
dias úteis. 
 
Odivelas, 27 de outubro de 2015 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 7/2001 
B.º dos Pedernais – Ramada/Caneças 

 
6.º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 
2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 
redação atual, fundamentando-se nas deliberações 
tomadas em sede da 8.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas datada de 22 de abril de 2015, onde 
foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração 
ao alvará de loteamento n.º 7/2001, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe em nome de Odete 
de Jesus Veiga Rasteiro. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

 Alvará Loteamento 
Alteração 
proposta 

Lote A 226 A 226 

Área lote 786,80 786,80 

Área implantação 439,40 190,00 

Área construção 897,60 500,70 

Número fogos - 1 

Numero ocupações 1 0 

Pisos 3P+CV 3P+CV 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
1.2. Aos parâmetros do Loteamento: 
 

Descrição 
Alvará 

Loteamento 
Alteração 
proposta 

Área intervenção  235.555,35 m2 235.555,35 m2 

Área total de lotes 173.507,90 m2 173.507,90 m2 

Número total de lotes 438 438 

Número total de fogos 762 763 

Número total de 
ocupações 

94 93 

Número de pisos máximo 3P+CV 3P+CV 

Densidade habitacional 32,4 fogos/ha  32,4 fogos/ha 

Densidade populacional 113,2 ha/ha 113,2 ha/ha 

Área de construção 128.664,50 m2 128.267,60 
m2 

Índice de construção 0,55 0,54 

Volume total de 
construção 

377.567,33 m3 376.376,63 
m2 

Índice volumétrico bruto 1,60 1,60 

Área total de implantação 60.674,40 m2 60.425,00 m2 

Índice de implantação 
bruto 0,26 0,26 

Áreas para equipamento – 
Parcela B/C/D 3.188,60 m2 3.188,60 m2 

Áreas para zonas verdes – 
logradouros 
Parcelas E/F/G/J 
Total 

99.693,50 m2 
5.669,00 m2 

99.693,50 m2 
5.669,00 m2 

105.362,50 m2 105.362,50m2 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para 
equipamentos ou espaços verdes de utilização pública, 
uma vez que se encontram as mesmas asseguradas no 
alvará de loteamento.  
 
As necessidades de estacionamento público decorrentes 
da presente alteração estão asseguradas e os lugares de 
estacionamento privados propostos foram aceites de 
acordo com o previsto no art.º 101º do RMEU, devendo 
no âmbito da legalização da edificação, ser cumprido 
também o regulamento do bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 26 de outubro de 2015 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 6/2007 
B.º dos Carrascais – Ramada/Caneças 

 
3.º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 
2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 
redação atual, fundamentando-se nas deliberações 
tomadas em sede da 13.ª Reunião Ordinária da Câmara 
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Municipal de Odivelas datada de 1 de julho de 2015, onde 
foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração 
ao alvará de loteamento n.º 6/2007, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe em nome de João 
António Nave Cotrim. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.2. Aos parâmetros do Loteamento: 
 

QUADRO DE LOTEAMENTO COMPARATIVO 

Descrição Alvará Alteração 

Área dos prédios objeto 
intervenção 41 921,00 m2 41 921,00 m2 

Área da AUGI loteada 39 489,00 m2 39 489,00 m2 

Área ocupada pelos lotes 27 483,00 m2 27 483,00 m2 

Área ceder integrar domínio 
público 8 250,00 m2 8 250,00 m2 

Área ceder equipamento  3 788,00 m2 3 788,00 m2 

Número total de lotes 95 95 

Número total de fogos 138 140 

Número total de ocupações 16 16 

Índice habitacional 34,95fg/ha 35 fg/ha 

Número total de habitantes 483 490 

Índice populacional 122 hab/ha 124 hab/ha 

Índice construção  0,60 0,60 

Ocupação máxima solo 0,43 0,43 

Área total de implantação 10 805,00 m2 10 805,00 m2 

Área total de construção 23 562,00 m2 23 562,00 m2 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para 
equipamentos ou espaços verdes de utilização pública, 
uma vez que se encontram as mesmas asseguradas no 
alvará de loteamento.  
 
As necessidades de estacionamento público decorrentes 
da presente alteração estão asseguradas e os lugares de 
estacionamento privados propostos foram aceites de 
acordo com o previsto no art.º 101º do RMEU, devendo 
no âmbito da legalização da edificação, ser cumprido 
também o regulamento do bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 28 de outubro de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(Hugo Martins) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

17.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 17 de novembro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

PELO FALECIMENTO DE 
EDUARDA FREDERICA CORREIA DE BARROS 

 
Eduarda Frederica Correia de Barros, professora e 
autarca, nascida em Lisboa a 3 de julho de 1953, residiu e 
trabalhou durante décadas no Concelho de Odivelas. 
Quer enquanto educadora, quer enquanto protagonista 
destacada da vida cívica e política do município foi uma 
figura querida e respeitada.  
 
Licenciada em filosofia, uma das suas grandes paixões, foi 
ao longo de vários anos docente do ensino superior na 
Universidade Lusófona e acima de tudo marcou, enquanto 
professora desta disciplina no ensino secundário, várias 
gerações de alunos da escola pública em Odivelas, 
incluindo no ensino noturno, onde fez questão de 
lecionar.  
 
Além da sua militância partidária conhecida, tendo neste 
plano integrado órgãos concelhios e distritais, Eduarda 
Barros desempenhou desde os primeiros anos do 
município de Odivelas cargos políticos e autárquicos de 
grande relevo.  
 
Foi eleita no primeiro quadriénio da assembleia municipal 
de Odivelas, entre 2001 e 2005, órgão a que regressaria a 
partir de 2009, tendo sido reeleita em 2013 e assumindo 
nessa data a liderança de bancada do PS. Completou 
recentemente dez anos de mandato na Assembleia 
Municipal, em mandatos intercalados, fazendo dela uma 
das deputadas municipais com mais tempo de exercício do 
cargo no concelho.  
 
Terá sido uma das mais brilhantes oradoras na história 
deste órgão municipal, cruzando a perspicácia e a 
capacidade retórica com o sentido de humor, tantas vezes 
pontuado pela ironia, e a cultura geral de que deu provas 
em repetidas ocasiões. Nunca deixou de acompanhar a 

vida da Assembleia, nem da bancada que liderou com 
mestria, nem mesmo nos períodos em que a saúde se 
deteriorou e deixou de lhe permitir a presença física que 
desejou, até ao limite das forças, manter. 
 
Ao nível executivo, Eduarda Barros foi presidente da 
extinta empresa municipal OdivelGest e Vereadora da 
Câmara Municipal de Odivelas de 2007 a 2009, com 
pelouros como os assuntos sociais e o desporto. Nos 
últimos anos, desempenhou o cargo de Conselheira 
Municipal para a Igualdade, uma das causas por que 
sempre se bateu, tendo sido impulsionadora do Prémio 
Beatriz Ângelo, atribuído desde 2010 pelo município de 
Odivelas. 
 
Não é decerto por acaso que Eduarda Barros foi uma 
professora que deixou saudades a muitos dos seus antigos 
alunos e uma pessoa que deixou lastro por onde passou. 
Exprimia-se com a franqueza, a lealdade a educação e o 
respeito mútuo dos quais fazia questão de não abdicar. A 
preparação académica, a eclética cultura geral, a profunda 
solidariedade para com os outros e um sentido de humor 
vincado e distintivo, traços singulares reconhecidos por 
pessoas de todos os quadrantes e que a conheceram em 
diferentes circunstâncias, marcaram não apenas a sua 
personalidade e o percurso pessoal que teve, mas também 
o seu desempenho profissional e político.  
 
Aliás, não é também por acaso que conseguiu o respeito 
dos pares, aliados ou adversários, na Assembleia 
Municipal e em geral na atividade política e cívica. Sem 
abdicar do espírito combativo, da discussão e do 
contraditório que é inerente aos debates políticos, fez 
sempre questão de nas suas intervenções não ultrapassar 
as fronteiras da ética na argumentação e do respeito pelos 
oponentes. Eduarda Barros sobrepunha à sua controvérsia 
a simpatia, a elevação na atuação pública e o respeito pelo 
próximo que devem marcar a presença num espaço 
público plural.  
 
Estas qualidades, raras, perdurarão como um dos traços 
distintivos de uma personalidade que será lembrada com 
saudade nas diferentes esferas em que construiu o seu 
percurso. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sua 17ª 
Sessão Extraordinária, manifesta com a aprovação deste 
Voto o seu profundo pesar pelo desaparecimento de um 
dos seus membros mais insignes, Eduarda Barros, e 
endereça à família enlutada sentidos pêsames.  
 
(Documento apresentado pela Assembleia Municipal – Aprovado 
por Unanimidade.) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 18 de novembro de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

 
 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
RESPEITANTES AO ANO DE 2015 A LIQUIDAR EM 2016 

 
Proposta de Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) respeitantes ao ano de 2015 a liquidar em 2016, de 
acordo com o proposto na informação n.º 2015/10585, de 
2015-10-20, remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, e aprovada na 21ª Reunião Ordinária de 2015, 
da Câmara Municipal, realizada no dia 4 de novembro de 
2015, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
22/2015 de 17 de novembro, página 9), nos seguintes 
termos: 
 
1 - A fixação da taxa de IMI a aplicar no ano de 2015, a 
prédios urbanos, em 0,375%; 
 
2 - Tratando-se de prédios degradados, à taxa fixada de 
IMI, seja aplicada a majoração de 30%. 
 
3 – Nos casos de imóvel destinado a habitação própria e 
permanente coincidente com o domicílio fiscal do 
proprietário, de sujeitos passivos cujo agregado familiar 
seja integrado por 2 ou mais dependentes, a fixação de 
uma redução da taxa de IMI de: 
 
a) 15% para agregados familiares com 2 dependentes a 
cargo.  
 
b) 20% para agregados familiares com 3 ou mais 
dependentes a cargo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS EM 2015 A 
LIQUIDAR EM 2016 

 
Fixação da participação do Município de Odivelas no 
Imposto sobre Rendimento de pessoas Singulares (IRS) 
em 2015 a Liquidar em 2016 em 5%, de acordo com o 
proposto na informação n.º 2015/10587 de 2015-10-20, 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, à Assembleia Municipal de Odivelas, e aprovada 
na 21ª Reunião Ordinária de 2015, da Câmara Municipal, 
realizada no dia 4 de novembro de 2015, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 22/2015 de 17 de novembro, 
página 9). 
 
(Aprovado por maioria) 

 

DIREITOS DE PASSAGEM 
 

 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM A 
LIQUIDAR EM 2016 

 
Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 
o ano de 2016, em 0,25%, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/10588, de 2015-10-20, 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, à Assembleia Municipal de Odivelas, e aprovada 
na 21ª Reunião Ordinária de 2015, da Câmara Municipal, 
realizada no dia 4 de novembro de 2015, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 22/2015 de 17 de novembro, 
página 9). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

TAXA DE DERRAMA 
 

 
 

TAXA DE DERRAMA PARA O ANO DE 2015 
A APLICAR EM 2016 

 
Lançamento da Taxa de Derrama para o ano de 2015 a 
aplicar em 2016, fixando uma taxa de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2015/10586, de 
2015-10-20, remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, e aprovada na 21ª Reunião Ordinária de 2015, 
da Câmara Municipal, realizada no dia 4 de novembro de 
2015, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
22/2015 de 17 de novembro, página 10). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS À DATA DE 30 DE JUNHO DE 2015 
 

De acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/10964, de 2015-10-30, remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, e aprovada na 21ª 
Reunião Ordinária de 2015, da Câmara Municipal, 
realizada no dia 4 de novembro de 2015, (Boletim Municipal 
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das Deliberações e Decisões n.º 22/2015 de 17 de novembro, 
página 11), propõem-se aprovar os seguintes documentos: 
 
• Prestação de Contas a 30 de junho de 2015 (Proposta 
569/2015) 
 
• Relatório de Gestão do 1º Semestre de 2015 (Proposta 
568/2015) 
 
• Relatório do 1º Semestre de Auditoria (Proposta 
570/2015) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 26 de novembro de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“SAUDAÇÃO AO 25 DE NOVEMBRO 
 

Considerando que: 
 
1. Desde 1999, data em que a Assembleia Geral das 
Nações Unidas declarou o 25 de Novembro como o 
"Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres", que este é, um dia de 
reconhecimento, batalha e resistência; 
 
2. A violência contra as mulheres é um fenómeno inerente 
à opressão patriarcal e à existência de culturas machistas e 
misóginas em diferentes sociedades, revelando 
inegavelmente o quão coxas ainda estão as nossas 
democracias; 
 
3. A violência contra as mulheres é generalizada e, apesar 
dos vários Planos Nacionais para a Igualdade e Contra a 
Violência Doméstica e das campanhas já realizadas, o 
crime continua todos os dias a invadir os jornais e 
telejornais deste pais; 
 
4. Anualmente muitas mulheres são vítimas de violências, 
chegando mesmo a largas dezenas as que são assassinadas, 
só em 2014 foram registados oficialmente 42 casos em 
Portugal; 
 
5. Essa violência é infligida maioritariamente pelos 
homens (maridos, ex-maridos, companheiros, ex-
companheiros, namorados, ex-namorados, amigos e 
parentes) que, frequentemente, recorrem a este meio para 
preservar ou reforçar o seu poder sobre as mulheres, 
sendo um problema transversal a nível social, económico, 
religioso ou cultural; 
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6. Um dos principais motivos pelos quais as cifras da 
violência doméstica continuam altíssimas, deve-se ao 
aumento das denúncias, o que representa um avanço 
importante. Há, pois, mais mulheres a denunciar e mais 
gente vigilante. Contudo, sabe-se também que muita 
violência continua invisível; 
 
7. Uma das razões para a invisibilidade da violência é o 
facto desta ocorrer, muitas vezes, na sombra, entre as 
quatro paredes do espaço privado. Outra das razões 
prende-se com o facto de, na maior parte das vezes 
(nomeadamente, devido ao receio das próprias vítimas 
e/ou à sua dependência económica e afectiva), não haver 
acusação. A terceira razão, resulta da perpetuação dos 
valores dominantes, das tradições e até, das próprias leis, 
onde o fenómeno já foi considerado natural e normal, 
raramente interpretado como um crime de género; 
 
8. Ficou célebre a atenuante do marido que matou a 
mulher, dizendo: “ela deixava esturrar o arroz”. Isto só 
funciona como atenuante porque o ao a juíza aceita os 
papéis de género. Se fosse ao contrário, a mulher nunca 
teria a pena atenuada por uma razão dessas; 
 
9. Relacionado com o facto de, ainda hoje, serem 
aplicadas penas que, de tão leves (como a pena suspensa), 
pouco protegem a vítima, deixando o criminoso 
praticamente impune, mesmo sendo a violência doméstica 
considerada crime público. Isto significa que a violência 
continua, de certa maneira, a ser aceite, sendo percebida 
tanto pelas pessoas, como pelas instituições e pelo próprio 
Estado, como uma questão de ordem estritamente privada 
e não como um crime relevante para a esfera pública; 
 
10. A violência contra as mulheres adopta várias formas, 
desde a violação do direito à autodeterminação, ao 
casamento forçado, à molestação sexual ou psicológica, à 
exploração ou discriminação, continuando a existir 
mulheres assediadas, violadas, traficadas, mutiladas e 
assassinadas em todas as partes do mundo; 
 
11. Em várias cidades do mundo, e por tantas em 
Portugal, mulheres e homens marcharam, no dia 25 de 
Novembro, pretendendo sensibilizar a sociedade para 
este fenómeno hediondo. É imperativo que se comecem a 
adoptar, de forma rigorosa e generalizada, os mecanismos 
necessários para combater as opressões de género, 
articuladas com opressões económico-sociais, de etnia, 
nacionalidade, orientação sexual e outras. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida 
em plenário no dia 26 de Novembro de 2015, delibera: 
 
1. Condenar todas as formas de violências e 
discriminações exercidas sobre as mulheres; 
 
2. Pugnar pela efectiva implementação das convenções 
internacionais e dos planos nacionais existentes, no 

domínio da promoção da igualdade de género e do 
combate à violência contra as mulheres; 
 
3. Saudar todas e todos os que em todo mundo 
diariamente lutam pelo fim das violências sobre as 
mulheres.  
 
Documento apresentado pela bancada do BE – (Aprovada por Maioria, 
com os votos a favor do PS, PSD BE E CDS/PP, e ainda em nome 
individual dos membros da Assembleia José Carlos Pires, Joaquim Campos 
e Lúcia Lemos com as abstenções em nome individual de Luís Gameiro, 
Presidente da União de Freguesias de Ramada Caneças Ilídio Ferreira, 
Armindo Fernandes, Fernando Painho António Monteiro, Maria João 
Loya e Adventino Amaro). 

 
A Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas, 

em Exercício 
 

(Deolinda Martins)” 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA, SANEAMENTO 
E 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

Nos últimos 30 anos, o Poder Local Democrático 
tem sido determinante no sector das Águas e resíduos, 
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das 
condições de vida das populações em todo o país. O novo 
quadro legislativo, ditado e concretizado pelo governo 
PSD/CDS, no âmbito da reestruturação destes sectores, 
representa transformações substanciais no papel do Poder 
Local e na configuração jurídico-constitucional que lhe 
conhecemos.  

 
Na década de 90 do século passado, foi-se abrindo 

progressivamente a porta à vontade dos privados naquele 
que se poderia tornar o negócio da água. De um direito 
fundamental (assim expressamente reconhecido pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, através da resolução 
A/RES/64/292) foi-se transferindo esse estatuto para o 
plano da mercantilização. 

 
A privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF), 

a alteração à Lei de Delimitação de Sectores, a alteração 
dos estatutos jurídicos da Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e por fim, a 
alteração ao Regime Jurídico dos Serviços de Âmbito 
Municipal de Abastecimento Público de Água, de 
Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos 
Urbanos, vêm claramente retirar a gestão destes sectores 
às autarquias, a quem mais sabe gerir o bem público e 
quem mais conhecimento e experiência técnica e local 
possui, junto das populações. 
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São alterações que traduzem, no fundamental, uma 
estratégia de substituição: do serviço público pelo privado, 
do acesso público e universal pelo lucro, do cidadão com 
direitos pelo cidadão – pagador e do emprego com 
direitos por mais exploração. 

 
Tais alterações vão permitir a privatização pura e 

simples, dos sistemas multimunicipais de resíduos, e a 
fusão dos sistemas multimunicipais de Águas e 
saneamento, com o objectivo de entrega de toda a gestão 
a privados.  

 
Por fim, dar poderes de fixação das tarifas destes bens 

e serviços – enquanto gestão municipal – a uma entidade 
externa ao Município, sem qualquer conhecimento das 
especificidades de cada região, e das suas populações, 
representa uma clara violação dos princípios consagrados 
na Constituição da República Portuguesa, no que diz 
respeito à autonomia do Poder Local. A água é um dos 
pilares do desenvolvimento mais ambicionados pelo 
sector privado. Por ser imprescindível à vida e às mais 
diversas actividades económicas, deter o controlo deste 
recurso natural fundamental é, para o sector privado, 
usufruir de um dos mais vastos poderes, com repercussão 
em dimensões tão relevantes para o desenvolvimento 
como a social, ambiental, económica e de gestão 
territorial. 

 
Ambicionando lucros garantidos, em Portugal o 

sector económico tem batido recorrentemente à porta de 
um poder político subserviente, com o intuito de ir 
gerando domínio sobre o sector da água. 

 
Como passo no processo de privatização, a 

reestruturação do sector da água que funde sistemas e 
aumenta o preço da água para a generalidade dos 
consumidores, retira dimensão interventiva às autarquias.  

 
Na reunião do Conselho de Ministros de 9 de Abril 

de 2015, juntamente com o sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento do Norte de 
Portugal, do sistema multimunicipal de abastecimento de 
água e de saneamento do Centro Litoral de Portugal, foi 
aprovada a criação do sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale 
do Tejo, – Sociedade Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 
S.A., - que agrega 8 sistemas multimunicipais e um total de 
84 municípios.  

 
No mesmo Conselho de Ministros foi referido que 

“Estes três processos de reestruturação permitem 
assegurar maior equidade territorial e coesão social, 
diminuindo a disparidade tarifária resultante das 
especificidades dos diferentes sistemas e regiões do país, 
aumentar a eficiência dos sistemas de águas e águas 
residuais urbanas com redução dos custos associados, 
garantir a disponibilidade dos meios financeiros para o 
investimento em infraestruturas e garantir a 

sustentabilidade económico-financeira das entidades 
gestoras com rigor e transparência na fixação das tarifas.”  

 
Também no início deste ano já o governo PSD/CDS 

tinha concretizado a alienação das participações públicas 
do Estado na sociedade com a venda da Empresa Geral 
de Fomento (EGF) ao consórcio SUMA, liderado pelo 
Grupo Mota Engil, que abriu a concessão multimunicipal 
à participação maioritária de entidades privadas, 
subvertendo as condições que levaram os municípios a 
aceitar integrarem os Sistemas Multimunicipais. 

 
Como se observa, esta estratégia aprovada pelo 

Governo vem retirar aos Municípios a capacidade que 
hoje detém por direito próprio, de intervenção directa na 
gestão das infraestruturas do actual Sistema 
Multimunicipal, que constituiu e constitui um pressuposto 
determinante da sua adesão ao mesmo.  

 
É um modelo de governação dos serviços que deixa 

antever ameaças à natureza e à prestação de um serviço 
público ao serviço das populações, do desenvolvimento 
dos concelhos, das regiões e do País, a um acentuado e 
injusto aumento de tarifas e à degradação do emprego e 
dos direitos dos trabalhadores. 

 
Lembrar ainda que à semelhança de outras más 

reestruturações de serviços públicos, que o governo 
PSD/CDS encetou, este processo tem sido uma estratégia 
totalmente desenvolvida à margem e contra a vontade dos 
municípios, em confronto e no desrespeito pelo 
cumprimento dos pressupostos e dos acordos parassociais 
que os levaram a aderir ao actual Sistema Multimunicipal.  

 
A extinção dos sistemas existentes está associada a 

criação da empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo 
(ADLVT) que agrega 84 municípios, que são também 
accionistas, e que foi concessionada à EPAL. 

 
Em todo este processo os municípios não foram 

consultados nem para a extinção da SIMTEJO e SANEST 
nem para integrarem a ADLVT sendo ilegalmente 
obrigados a integrar esta nova empresa. 

 
Mas associado a este processo e previsto no actual 

quadro legal estão aumentos, até 2020, de grande 
dimensão para os serviços de água, saneamento e 
resíduos, que nos municípios do distrito de Lisboa os 
aumentos oscilam entre 30% e 78%, o que constitui um 
esbulho aos rendimentos dos cidadãos. 

 
A água que é comprada pelos Serviços Municipais à 

EPAL prevê-se que poderá aumentar 19% até 2020, e 
poderá aumentar já 7,7% em 2016. 

 
O tratamento de esgotos poderá ter um aumento de 

12% até 2020 e aumentará cerca de 10% em 2016. 
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A acrescentar a estes aumentos haverá ainda que 
prever que a taxa de tratamento de resíduos sólidos, já 
privatizada, que aumentará também cerca de 4,6%.  
 
Assim em Odivelas e Loures: 
 
• A água que é comprada pelos SIMAR à EPAL prevê-se 
que aumente 19% até 2020, e poderá aumentar 7,7 % já 
em 2016. A confirmar-se, os SIMAR pagarão, em 2016, 
quase mais um milhão de euros pela água que adquirem à 
EPAL. 
 
• O tratamento de esgotos terá um aumento de 12% até 
2020 e aumentará cerca de 10% em 2016, acarretando um 
aumento de despesa dos SIMAR com este serviço de 1,1 
milhões de euros. 
 
• A taxa de tratamento de resíduos sólidos da 
VALORSUL, já privatizada, com o aumento previsto de 
cerca de 4,6% terá uma despesa acrescida de 120 mil 
euros. 
 

Se estes aumentos não forem revertidos, os SIMAR 
terão um acréscimo da sua despesa em 2016 na ordem dos 
2,3 milhões de euros, que representa um aumento de 8,8% 
face a 2015. 

 
Na sua reunião de 19 de Março de 2015, o Conselho 

Metropolitano de Lisboa, já havia reiterado a sua firme 
rejeição do projecto de criação do Sistema Multimunicipal 
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e 
Vale do Tejo, e depois de conhecida a recente resolução 
do Conselho de Ministros, o Conselho Metropolitano 
toma uma posição conjunta, onde rejeita frontal e 
totalmente o processo de reestruturação do sector das 
águas e dos resíduos, referindo que irá adoptar todas as 
medidas necessárias e possíveis contra a sua 
concretização. 

 
Considerando que os municípios desempenharam um 

papel determinante no processo de infraestruturação do 
país nos domínios das águas, saneamento e gestão de 
resíduos, contribuindo de forma notória para o 
desenvolvimento territorial e socioeconómico através da 
melhoria contínua dos sistemas e da gestão e conservação 
das redes, pelo que a presente estratégia se traduz numa 
clara e inaceitável expropriação aos municípios, que se irá 
revelar profundamente lesiva para as populações e os 
trabalhadores destes serviços públicos.  

 
Considerando que além de lesar a autonomia local, o 

afastamento dos municípios – que foram sempre os 
legítimos representantes da população e do interesse 
público -, do núcleo central das decisões da sociedade 
agora criada, configura uma clara eliminação do processo 
democrático de tomada das decisões.  

 
Considerando que este é todo um processo, eixo de 

um caminho há muito idealizado, que não serve as 

populações e muito menos o país (quer seja ao nível 
social, económico, ou financeiro), sendo que o sector da 
água (abastecimento e saneamento), dada a sua vital 
importância para as populações e para o país, deveria 
receber do Estado um apoio no investimento e no sentido 
de garantir o igual acesso de todos a estes serviços, 
representando por isso um sector que não poderá, nunca, 
ser elitizado ou objecto de concessões ou privatizações 
que criarão ainda mais agravadas desigualdades sociais, 
hoje já existentes fruto da atual situação que o país 
atravessa.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, tendo 
isso em conta, reunida no dia 26 de Novembro de 
2015, delibera:  
 
1. Manifestar a sua oposição a todo o processo que levou 
à concretização deste novo Sistema, que deste o início foi 
feito em profundo desrespeito pelos municípios e à revelia 
das atribuições do Poder Local, expressando a sua 
veemente defesa dos serviços públicos de água, 
saneamento e gestão de resíduos; 
 
2. Defender a gestão pública da água como forma de 
defender a sua universalidade, demonstrando 
solidariedade com as ações políticas e institucionais que 
possam vir a ser tomadas pelo município no sentido de 
defender este princípio; 
 
3. Apoiar todas as ações para reverter o processo de 
privatização da EGF/Valorsul – tratamento/reciclagem 
lixos; 
4. Exigir ao governo a recriação da SIMTEJO e SANEST 
nas condições existentes aquando da sua extinção; 
 
5. Exigir ao governo a reversão dos aumentos previstos 
até 2020 disponibilizando-se para a participação nas ações 
institucionais que venham a ser promovidas no sentido de 
impedir estes aumentos;  
 
6. Por último, exigir do poder autárquico que reafirme a 
rejeição da privatização da EGF e a recusa em aderir ao 
sistema de Águas de Lisboa e Vale do Tejo; 
 
7. Saudar o Conselho de Administração dos SIMAR por 
assumir que o ajuste de 1,2% feito no tarifário dos SIMAR 
para 2016, correspondente à taxa de inflação, será 
revertido assim que os aumentos atrás referidos sejam 
revogados. 
 
Documento apresentado pela bancada da CDU – (Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e 
CDS/PP e com os as abstenções da bancada do PSD) 

 
A Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas, 

em Exercício 
 

(Deolinda Martins)” 
 

(Aprovado por maioria) 
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MOÇÃO 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM 
 

Considerando: 
 
a) Que a criação da Taxa Municipal de Direito de 
Passagem (TMDP) e da Taxa de Ocupação de Subsolo 
(TOS) correspondem a justas reivindicações da 
Associação Nacional de Municípios face aos encargos para 
estes resultantes que derivam da atividade de empresas 
operadoras em diversos domínios dos territórios 
municipais; 
 
b) A sucessiva recusa das referidas operadoras em liquidar 
por sua conta e diretamente aos municípios as referidas 
taxas; 
 
c) O conteúdo expresso na Lei 5/2004 (Lei das 
Comunicações Eletrónicas) e o expresso na Lei 51/2011 
 
d) O conteúdo expresso na Lei 53/E/2006 o qual 
enquadra a aplicação da TOS e segundo o qual cabe às 
Assembleias Municipais a fixação das referidas taxas; 
 
e) Considerando ainda que a decisão nº 98/2008 de 8 de 
Abril do Conselho de Ministros, que permite aos 
Operadores fazerem a repercussão das referidas taxas 
sobre os consumidores finais, perverte em absoluto os 
princípios que as sustentam; 
 
f) O conteúdo das mensagens dirigidas por alguns 
Operadores aos consumidores finais visa 
desresponsabilizar os mesmos de alguns dos seus custos 
operacionais e colocar o ónus desse comportamento sobre 
o Poder Local Democrático; 
 
Considerando ainda que o princípio da repercussão das 
taxas sobre os consumidores finais representa uma grave 
injustiça e se enquadra numa estratégia de confronto e 
asfixia do Poder Local a que urge pôr fim; 
 
Os Eleitos na Assembleia Municipal de Odivelas, decidem 
manifestar o seu vivo repúdio pela presente situação 
resumidamente descrita e apelam aos Deputados da 
Assembleia da República que promovam com a devida 
celeridade as alterações legais que permitam impedir as 
práticas de repercussão sobre os consumidores finais de 
taxas que por estes não são devidas. 
 
Documento apresentado pela bancada da CDU –(Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e 
CDS/PP e com os as abstenções da bancada do PSD) 

 
A Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas, em 

Exercício 
 

(Deolinda Martins) 
 

(Aprovado por maioria) 

MOÇÃO 
 

ATAQUES TERRORISTAS NA EUROPA 
 

No passado dia 13, Paris, a cidade luz, foi vítima de um 
dos mais violentos ataques terroristas na Europa, 
causando 129 mortos e mais de 300 feridos, dos quais 
cerca de uma centena em estado considerado muito grave. 
A capital francesa voltou ao estado de emergência que não 
conhecia desde a II Guerra Mundial e toda a Europa 
reforçou meios de segurança face à ameaça de novos 
atentados. Os atentados terroristas perpetrados em Paris 
(129 mortos), em Beirute (43mortos), na universidade 
queniana de Garissa (147 mortos), ou a bordo de um 
avião russo, no Sinai (224 mortos), mas também nos 
ataques dos extremistas islâmicos em Bagdad, Alepo ou 
Damasco somam milhares de vítimas. Não esqueceremos 
as Twin Towers, em Nova Iorque, a estação de Atocha, 
em Madrid, a rede do metro de Londres e todos os lugares 
do mundo onde se mata cobardemente. Com efeito, todos 
os atentados contra a vida de cidadãos indefesos merecem 
o nosso repúdio. 
 
Os extremistas, traduzidos em violência terrorista, afetam 
gravemente a vida dos cidadãos e constituem o regresso à 
barbárie. 
 
Assim a Assembleia Municipal de Odivelas, condena os 
atos de terrorismo e reafirmamos os valores da liberdade e 
democracia, tão enraizados na nossa sociedade. 
 
Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade). 

 
A Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas, 

em Exercício 
 

(Deolinda Martins) 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2016 
 

Proposta de “Orçamento e as Grandes Opções do Plano 
para 2016”, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/10729, de 2015-10-23, remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, e aprovada na 21ª 
Reunião Ordinária de 2015, da Câmara Municipal, 
realizada no dia 4 de novembro de 2015, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 22/2015 de 17 de novembro, 
página 8). 
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“PREÂMBULO 
 
O Município de Odivelas tem, ao longo dos últimos anos, 
efetuado um percurso de transformação do território, com 
significativos investimentos em infraestruturas coletivas, 
nomeadamente em escolas e espaços públicos, de modo a 
criar melhores condições de vida aos seus munícipes. 
 
Esta orientação estratégica que tem vindo a ser 
prosseguida cumpre não só com as atribuições que cabem 
à autarquia, mas tem igualmente superado essas mesmas 
atribuições quando através de Acordos com entidades da 
Administração Central tem colaborado na construção de 
equipamentos, através da cedência de terrenos e com 
esforço financeiro próprio, situações que promovem o 
acesso a melhores equipamentos e uma melhor qualidade 
de vida. 
 
Todo este esforço tem sido possível conciliando o 
investimento nas pessoas e no território com o rigor e a 
disciplina financeira necessárias a uma gestão equilibrada, 
o que tem possibilitado o reforço da intervenção da 
autarquia nas áreas socias, procurando atenuar as difíceis 
condições de vida de muitos dos nossos munícipes. 
 
É exemplo deste esforço a diminuição acentuada da dívida 
a terceiros e da dívida bancária, bem como a significativa 
redução do prazo médio de pagamentos, possibilitando às 
empresas que contratam com o Município receberem 
atempadamente, situação que também favorece o tecido 
económico do Concelho. 
 
É nesta perspetiva de continuidade do trabalho 
desenvolvido que se baseou a elaboração do orçamento 
municipal de 2016 que, em termos gerais, prevê o quadro 
financeiro que em síntese se apresenta: 
 
Síntese do Quadro Financeiro 
 
O valor do Orçamento e GOP’s 2016 do Município de 
Odivelas totaliza 84.789.179,00 Euros (Oitenta e quatro 
milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e setenta e 
nove euros), que se traduz num acréscimo de 2,16%, face 
aos Documentos Previsionais de 2015. No entanto, em 
termos evolutivos, se estabelecermos a comparação com 
as Dotações Corrigidas Provisórias de 2015 face às Iniciais 
de 2016, verifica-se uma diminuição de 1,39%. 
 
Do total previsto em Orçamento de Receita e de acordo 
com a sua natureza, verifica-se que 63.897.451,00 Euros 
(Sessenta e três milhões oitocentos e noventa e sete mil 
quatrocentos e cinquenta e um euros) são Receitas 
Correntes e 20.891.728,00 Euros (Vinte milhões 
oitocentos e noventa e um mil setecentos e vinte e oito 
euros) são Receitas de Capital e Outras Receitas. 
 
Por outro lado do total da Orçamento de Despesa, 
63.588.516,47 Euros (Sessenta e três milhões quinhentos e 
oitenta e oito mil quinhentos e dezasseis euros e quarenta 

e sete cêntimos) são Despesas Correntes, 21.200.662,53 
Euros (Vinte milhões duzentos mil seiscentos e sessenta e 
dois euros e cinquenta e três cêntimos) são Despesas de 
Capital. 
 
Do lado da Despesa 
 
Nos agrupamentos de despesa corrente, relevo para as 
Despesas com o Pessoal, com um valor total de 
24.331.800,00 Euros, representando 28,7% do total das 
dotações orçamentais para 2016. Trata-se de um montante 
inferior em 3,7%, ao previsto em Orçamento de 2015, 
justificado pelos fatores mais relevantes abaixo indicados: 
 
• Pressupostos idênticos aos constantes no Orçamento de 
Estado 2015 (Lei n.º 82-B/2014, de 31/12); 
 
• Reduções remuneratórias existentes à data, revertidas em 
20%; 
 
• Prestadores de serviços foram considerados somente os 
contratos celebrados antes da entrada em vigor do código 
da contratação pública, e que têm vindo a ser renovados 
anualmente, todos os outros foram previstos pelas 
unidades orgânicas respetivas, totalizando um valor global 
a rondar 1 milhão de euros, ao passo que somente foi 
previsto pela DRHF o valor remanescente num total de 
280.000,00 euros. 
 
Realce também, pelo seu peso relativo na estrutura da 
despesa (37,5%) para a Aquisição de Bens e Serviços que 
atinge os 31.824.875,30 Euros. 
 
Relevo também para os Encargos Financeiros, isto é, juros 
e amortizações relativos a empréstimo de Médio e Longo 
Prazo contratados, que totalizam 3.896.272,76 Euros 
(Três 
milhões oitocentos e noventa e seis mil duzentos e setenta 
e dois euros e setenta e seis cêntimos), representando um 
decréscimo residual de 0,5%, em relação às dotações 
iniciais de 2015. 
 
Os agrupamentos da despesa relativos a Transferências, 
Correntes e de Capital, totalizam 9.866.172,26 Euros 
(Nove milhões oitocentos e sessenta e seis mil cento e 
setenta e dois euros e vinte e seis cêntimos), sendo que 
5.470.857,01 Euros (Cinco milhões quatrocentos e setenta 
mil oitocentos e cinquenta e sete euros e um cêntimo) são 
de natureza corrente e 4.395.315,25 Euros (Quatro 
milhões trezentos e noventa e cinco mil trezentos e quinze 
euros e vinte e cinco cêntimos), são de natureza de capital. 
 
No total a transferir, destaque para as verbas referentes 
aos Acordos de Execução celebrados com as Juntas de 
Freguesia, que registou um acréscimo de 15,7%, face a 
2015, totalizando deste modo 4.712.963,58 Euros (Quatro 
milhões setecentos e doze mil novecentos e sessenta e três 
euros e cinquenta e oito cêntimos). 
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Por último, registe-se o valor inscrito para Aquisição de 
Bens de Capital (Investimento), que atinge os 
12.559.011,25 Euros (Doze milhões quinhentos e 
cinquenta e nove mil onze euros e vinte e cinco cêntimos), 
representando um acréscimo, face a 2015, de 9,3%. 
 
Do lado da Receita 
 
Evidência para um ligeiro acréscimo do valor previsto 
arrecadar com Impostos Diretos, capítulo que representa 
33,6% do total da receita municipal prevista, que regista 
uma variação positiva de 4,2% face a 2015. 
 
No que se refere ao capítulo das Transferências, realce 
para as provenientes do Orçamento Geral do Estado 
(Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal 
e Participação no IRS), que totalizam 15.017.250,00 Euros 
(Quinze milhões dezassete mil e duzentos e cinquenta 
euros), o que representa uma manutenção, face a 2015, 
atendendo ao facto de à altura da elaboração do 
Orçamento Municipal ainda não existir proposta de OE 
para 2016. 
 
Grandes Opções do Plano (GOP’s) 
 
As Grandes Opções do Plano para 2016 totalizam 
60.063.434,34 Euros (Sessenta milhões e sessenta e três 
mil quatrocentos e trinta e quatro euros e trinta e quatro 
cêntimos), representando um acréscimo de 4,19%, quando 
comparado com as GOP’s 2015. 
 
Em termos funcionais, verifica-se que estão afetos às 
Funções Gerais, o montante 17,0 m.e., às Funções Sociais 
o montante de 25,7 m.e., permanecendo deste modo 
como o eixo estratégico mais relevante, representando 
42,8% do total inscrito em GOP’s, às Funções 
Económicas o montante de 5,5 m.e. e às Outras Funções 
o montante de 11,7 m.e. 
 
O valor inscrito em Orçamento como não definido é 
relativo a um conjunto alargado de candidaturas 
apresentadas no âmbito da Portugal 2020 as quais, a serem 
aprovados, se traduzirão em obras de importância 
estratégica para o nosso Concelho. 
 
Além das ações candidatadas ao Portugal 2020 outras 
obras terão lugar e que se encontram inscritas no 
Orçamento Municipal para 2016 destacando-se a Unidade 
de Saúde Familiar de Odivelas, com um valor de 
1.662.000 Euros (um milhão seiscentos e sessenta e dois 
mil euros), bem como a intervenção em equipamentos 
municipais no âmbito do Programa Reabilitar para 
Arrendar. 
 
A concretização destas ações / iniciativas, a serem 
aprovadas, como se aguarda, traduzir-se- á num elevado 
esforço técnico e financeiro para o Município mas, 
estamos certos, com impacto muito positivo no Concelho. 
 

Além dos processos de candidatura apresentados no 
âmbito do Portugal 2020 e do Programa Reabilitar para 
Arrendar a autarquia irá, a esforço próprio, investir em 
áreas essenciais como a repavimentação de vias, e 
execução de obras coercivas em vários locais do 
Concelho, a manutenção das zonas verdes, limpeza 
pública, a intervenção em escolas e outros equipamentos 
públicos, bem como prestar apoio social às pessoas e 
famílias mais carenciadas. 
 
Assume-se assim como desiderato essencial no 
Orçamento e Grandes Opções de Plano para 2016, o 
investimento em infraestruturas e em áreas estratégicas 
municipais, procurando consolidar o desenvolvimento 
equilibrado do território e o apoio social aos mais 
carenciados, sendo que, em simultâneo, se continuará a 
prosseguir uma política de rigor financeiro e de 
sustentabilidade. 
 
Estamos seguros que o Orçamento municipal de 2016 
poderá constituir um marco importante na linha de 
orientação estratégica que tem vindo a ser prosseguida no 
Município de Odivelas. 
 
Odivelas, 23 de Outubro de 2015 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
(Hugo Martins) 

 
Resumo do Orçamento 

 
Dotações Iniciais do Ano 2016 

 
RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE 

Correntes…….... 63.897.451,00 Correntes……... 63.588.516,47 

De capital……... 20.891.728,00 De capital……... 21.200.662,53 

Total 84.789.179,00 Total 84.789.179,00 

Serviços 
Municipalizados 

 
Serviços 
Municipalizados 

 

Total Geral 84.789.179,00 Total Geral 84.789.179,00 

(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

PONTO 3 E 5 DA ORDEM DO DIA DA PRESENTE REUNIÃO 
 

Dado o adiantado da hora, a Sr.ª Presidente da Assembleia 
Municipal em exercício, colocou à consideração do 
plenário retirar o “Ponto 3 - Mapa de Pessoal de 2016” e 
o “Ponto 5 - Proposta de Reconhecimento de Interesse 
Público Municipal para Regularização da Atividade 
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Pecuária pela Sociedade Lusitanos D’Atela – Criação de 
Cavalos Lda.,” da ordem do dia da presente sessão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

ORÇAMENTO DOS SIMAR PARA AO ANO DE 2016 
 

Documentos Previsionais para o ano de 2016, o Tarifário 
dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento de 
Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos e de 
Serviços Prestados para vigorar em 2016 e o Mapa de 
Pessoal para o ano de 2016, conforme consta do ofício 
S/24184 remetido pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, à Câmara Municipal de Odivelas e de acordo 
com o proposto na informação n.º 2015/11050. Remetida 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
à Assembleia Municipal de Odivelas, e aprovada na 21ª 
Reunião Ordinária de 2015, da Câmara Municipal, 
realizada no dia 4 de novembro de 2015, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 22/2015 de 17 de novembro, 
página 9). 
 
(Aprovado por maioria) 
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Alteração ao Regulamento de Hortas Urbanas de Odivelas 

 
 

PRE ÂMBULO  
 
A proposta de revisão do Regulamento Municipal de Hortas Urbanas pretende abarcar as diferentes 
tipologias, estruturas e formas de hortas urbanas, com a definição das regras específicas para a sua 
implementação, concretizada através da contextualização e redefinição de conceitos e da introdução de 
pequenas alterações aos artigos do regulamento em vigor. 
 
A necessidade de revisão do regulamento em vigor, apresenta-se como um ato corrente de gestão e 
planeamento, inserido na monotorização do Projeto de Hortas Urbanas e justificado pela implementação 
e concretização das primeiras Hortas Urbanas no Concelho. 
 
O projeto caracteriza-se pelos limitados investimentos envolvidos, uma vez que as infraestruturas 
necessárias apresentam custos reduzidos, representando ainda um grande potencial de retorno na vida 
económica das famílias, sendo também um fator importante no combate à exclusão de desempregados, 
idosos e pessoas com deficiência. 
 
Um dos principais objetivos deste projeto é a criação de uma rede de espaços produtivos (Rede 
Municipal de Hortas Urbanas), alargada a todas as freguesias do concelho, devidamente integrada nas 
figuras normativas municipais de proteção e uso do solo, em particular na concretização do Plano Diretor 
Municipal (PDM), Estrutura Ecológica Municipal (EEM), Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e dos corredores ecológicos que garantem a conectividade dos ecossistemas e 
dos serviços ambientais que proporcionam. 
 
Mais do que uma simples associação de espaços hortícolas, pretende-se aproveitar a oportunidade do 
projeto para responder à necessidade de valorizar ambiental e paisagisticamente alguns espaços 
desqualificados, particularmente relevante junto a áreas ribeirinhas, em áreas complementares à 
estrutura verde municipal, em espaços desocupados e/ou abandonados de propriedade municipal ou 
particular, podendo constituir-se como espaços mistos de jardins e hortas devidamente relacionados com 
outros tipos de ocupação, e para os quais se pretende ainda que no âmbito da implementação do 
processo, seja promovida a participação direta de grupos de cidadãos nesta “construção da cidade”. 
 

ARTIGO 1. º  
Objeto 

O presente regulamento procede à alteração do Regulamento de Hortas Urbanas de Odivelas, publicado 
no Boletim Municipal nº21 de 13 de Novembro de 2012. 
 

ARTIGO 2. º  
Alteração 

Os artigos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 18º, 19º e 21º do Regulamento de 
Hortas Urbanas de Odivelas, passam a ter a seguinte redação: 
 
TÍTULO I  
[…] 
Artigo 2.º 
[…] 
São principais objetivos das Hortas Urbanas: 
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a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) Promover uma alimentação saudável através do cultivo de produtos biológicos; 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) Valorizar o espírito comunitário na utilização do espaço público e na manutenção do mesmo, 

promovendo a troca de experiências, produtos e ideias; 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
g) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
h) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
i) Promover o apoio a famílias carenciadas, como complemento ao orçamento familiar; 
j) Concretização e incremento da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), contribuindo para a 

materialização da rede de corredores ecológicos que lhe está associada; 
k) Disponibilizar o acesso a terrenos de cultivo aos munícipes que não disponham de terrenos próprios, 

privilegiando os agregados familiares mais desfavorecidos e numerosos. 
 
Artigo 3.º 
[…] 
No quadro do presente regulamento, entende-se por: 
a) Agricultura tradicional - Tipo de agricultura praticado em pequenas propriedades, onde se pratica o 

cultivo de vários produtos no mesmo local. Utiliza técnicas rudimentares, artesanais e ancestrais. 
Tem como objetivo de produção o autoconsumo e subsistência das famílias que a praticam. Tem um 
baixo rendimento e produtividade agrícola. Utiliza adubos naturais como o estrume. 

b) Agricultura biológica - Tipo de agricultura que se caracteriza pela não adição de adubos artificiais e 
organismos geneticamente modificados, aliando os conhecimentos tradicionais às modernas técnicas 
agrícolas e preservando o solo para as gerações vindouras. Sistema de produção que fomenta a 
biodiversidade, os ciclos biológicos e a fertilidade do solo. 

c) Horta Urbana – Conjunto de talhões para cultivo, situada numa zona delimitada em meio urbano, 
sujeita a técnicas de produção não mecanizadas, e destinada à produção agrícola, recreio, lazer e/ou 
aprendizagem, em meio de produção biológica ou de agricultura tradicional, sem a utilização de 
qualquer produto químico de síntese, e promovendo os ecossistemas naturais; 

d) Horta comunitária – a que é usada principalmente como local de recreio, lazer, educação ambiental, 
formação e ainda como meio generativo de autossuficiência complementar de necessidades 
alimentares da população; 

e) Horta inclusiva – Talhão de horta em camas elevadas, destinado a pessoas com mobilidade 
reduzida; 

f) Horta pedagógica – Horta comunitária usada como instrumento de educação ambiental, tendo como 
público-alvo os alunos das escolas; 

g) Horta solidária – Talhão de horta destinado a fornecer as lojas de apoio social, a ser cultivada por 
voluntários; 

h) Horta criativa - Horta comunitária que associa a prática da agricultura à história do local, podendo 
compreender, nomeadamente, a apicultura e a floricultura, e servindo de palco a iniciativas culturais 
de fomento das identidades locais, incluindo a arte urbana; 

i) Horta social – Talhão de horta destinado a pessoas com baixo rendimento familiar, como meio 
complementar de subsistência para o agregado familiar; 

j) Horta de recreio - Horta comunitária usada principalmente como fonte alimentar alternativa e recreio 
dos Utilizadores; 

k) Talhão de cultivo – Área destinada à produção hortícola, atribuída pela C.M. Odivelas a um 
utilizador, agregado familiar ou instituição; 
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l) Utilizador – Pessoa que cultiva e mantém o talhão, seguindo os princípios da agricultura biológica, as 
boas práticas de convívio (colaboração com os outros Utilizadores), com os direitos e 
responsabilidades descritos no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

m) Grupo de Utilizadores – Conjunto de Utilizadores que partilham equipamentos tais como compostor, 
fonte de água (torneira, mangueiras), ferramentas, áreas de armazenagem e estacarias, entre outros;  

n) Porta-voz – Utilizador responsável pela comunicação entre o Gestor de Projeto e o grupo de 
utilizadores, assegurando a transmissão da informação necessária à correta utilização das Hortas 
Urbanas e dos recursos disponibilizados; 

o) Gestor de Projeto – A Câmara Municipal de Odivelas, através de Departamento/Serviço designado 
para o efeito, é a entidade responsável pela gestão do Projeto Hortas Urbanas, a quem cabe, 
nomeadamente, a seleção e formação dos Utilizadores, a atribuição das Hortas Urbanas, a gestão 
das atividades desenvolvidas, bem como a fiscalização do cumprimento das regras previstas no 
presente regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

p) Abrigo – Espaço onde podem ser armazenadas as ferramentas necessárias à prática agrícola, 
disponibilizado pela C. M. Odivelas, partilhado pelos utilizadores dos talhões correspondentes a cada 
horta; 

q) Compostor – Equipamento associado a um grupo de talhões, destinado à compostagem de origem 
vegetal, cuja matéria orgânica daí resultante se destina ao enriquecimento dos solos dos talhões 
correspondentes. 

 
TÍTULO II 
[…] 
Artigo 5.º 
[…] 
1. No Projeto das Hortas Urbanas existem as seguintes áreas: 

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

comum (abrigo de ferramentas, ponto de água e compostor), partilhados por um máximo de 8 
Utilizadores. Pontualmente, e mediante projeto específico, podem ser admitidas hortas com um 
número superior de utilizadores, em funções de condições específicas da área de projeto, tais 
como características particulares da topografia, área total de intervenção, bolsa de terrenos 
disponível ou por determinação do Gestor de Projeto; 

c) Áreas de passagem, destinadas à circulação e acesso aos diversos talhões na Horta Urbana, que 
os Utilizadores devem manter desimpedidas e em bom estado de conservação. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Artigo 6.º 
[…] 
1. O Utilizador pode cultivar no talhão atribuído plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e 

ornamentais, potenciando as consociações de produtos de acordo com os princípios da agricultura 
biológica; 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artigo 7.º 
Regime de Utilização do talhão de cultivo 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………............... 
 
Artigo 8.º 
[…] 
1. A atribuição de um talhão de cultivo ou a sua renovação obriga o Utilizador ao pagamento da taxa 

prevista na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas; 
2. O não pagamento das taxas devidas nos termos do número anterior, no prazo fixado para o efeito, 

implicará a não atribuição de um talhão de cultivo ou o indeferimento de pedido de renovação do 
respetivo Acordo. 

 
TÍTULO III 
[…] 
Artigo 9.º 
[…] 
A Câmara Municipal publicitará, através de edital afixado na respetiva Junta de Freguesia, nos Paços do 
Concelho do Município, e no seu site na internet, www.cm-odivelas.pt, a abertura do período de 
candidaturas à atribuição de Hortas Urbanas, contendo os seguintes elementos: 
a) Breve descrição da Horta Urbana, incluindo planta suficientemente esclarecedora da sua localização 

e talhões disponíveis; 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artigo 10.º 
[…] 
Só podem ser admitidos Utilizadores que satisfaçam os seguintes requisitos: 
a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) (Revogado.) 
 
Artigo 11.º 
[…] 
1. Na seleção dos candidatos serão considerados os seguintes critérios gerais: 

a) ………………………………………………………………………………………………………................. 
b) ………………………………………………………………………………………………………................. 
c) Outros critérios definidos no procedimento de admissão e seleção. 

2. Os talhões de maior área, quando existirem, deverão ser preferencialmente atribuídos a candidatos 
com agregados familiares mais numerosos. 

 
Artigo 12.º 
[…] 
1. A classificação final e a atribuição dos talhões de cultivo serão notificadas aos candidatos, depois de 

assegurado o direito de audiência dos interessados, através de carta registada com aviso de receção; 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Os candidatos aos quais forem atribuídos talhões de cultivo devem no prazo de 15 dias úteis, a 

contar da data da receção da notificação da lista de classificação final, subscrever o Acordo de 
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Utilização, a disponibilizar pela Câmara Municipal de Odivelas e proceder ao pagamento das taxas 
previstas no Regulamento de Taxas do Município de Odivelas; 

4. O Utilizador deverá iniciar a atividade na Horta Urbana no prazo de 20 dias úteis após o cumprimento 
do disposto no número anterior. 

 
Artigo 13.º 
[…] 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Caso se verifique alguma desistência durante o prazo de validade do procedimento de seleção, o 

talhão de cultivo poderá ser atribuído a outro(s) candidato(s) em função da respetiva ordenação na 
classificação final. 

 
TÍTULO IV 
[…] 
Artigo 14.º 
[…] 
Constituem direitos dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Dispor, a título precário, de um talhão de terreno cultivável para a prática de agricultura biológica, e 

quando devidamente previsto em projeto ou determinado pelo Gestor de Projeto, a valência de 
pomar; 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artigo 15.º 
[…] 
Constituem deveres dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Cultivar o talhão que lhe foi atribuído de acordo com as condicionantes previstas no presente 

Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 
b) Zelar pelas boas condições de salubridade e segurança do talhão atribuído; 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
g) Manter a compostagem limitada aos materiais gerados no local; 
h) Encaminhar corretamente todos os resíduos não passíveis de compostagem produzidos na parcela 

até aos contentores de RSU existentes nas imediações; 
i) Respeitar as recomendações e indicações do Gestor de Projeto; 
j) Zelar pela qualidade dos produtos cultivados, sem deixar que os mesmos ocupem áreas comuns ou 

áreas de outros talhões; 
k) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã convivência social; 
l) Privilegiar técnicas e produtos de agricultura biológica; 
m) Cumprir os horários definidos para utilização do local; 
n) Nomear um Porta-voz entre os utilizadores da Horta Urbana, para que este assegure a adequada 

comunicação com o Gestor de Projeto, de acordo com o previsto no art.º 3º; 
o) Reportar de imediato ao Porta-voz qualquer irregularidade que contrarie os princípios da agricultura 

biológica e os deveres e direitos dos restantes Utilizadores, ou ainda quando terceiros se arroguem 
de direitos sobre o espaço; 

p) Frequentar as ações de formação consideradas obrigatórias pelo Gestor de Projeto; 
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q) Efetuar o pagamento atempado das contrapartidas anuais inerentes à utilização do talhão que lhe foi 
atribuído; 

r) Respeitar o parcelamento definido pelo Gestor de Projeto; 
s) Manter as parcelas em produção. 
 
Artigo 16.º 
[…] 
Não é permitido aos Utilizadores em qualquer lugar afeto ao Projeto das Hortas Urbanas: 
a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
f) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
g) Ceder a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, o talhão que lhe foi atribuído; 
h) Recorrer a terceiros para o cultivo do talhão, com exceção dos membros do agregado familiar; 
i) ……………………………………………………………………………………………………………............... 
j) Utilizar qualquer tipo de alfaia motorizada ou outros equipamentos/instrumentos motorizados no 

cultivo da Horta Urbana; 
k) Plantar árvores ou arbustos que possam afetar áreas comuns ou áreas de parcelas vizinhas; 
l) Violar qualquer das disposições constantes do presente Regulamento ou do respetivo Acordo de 

Utilização. 
 
TÍTULO V 
[…] 
Artigo 18.º 
[…] 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. O Utilizador pode, a qualquer momento, rescindir unilateralmente o Acordo de Utilização e deixar de 

utilizar o talhão atribuído, devendo informar a Câmara Municipal com a antecedência mínima de 20 
dias úteis da data da libertação do espaço; 

3. Nas situações previstas nos números anteriores, o Utilizador fica obrigado a restituir o talhão nas 
mesmas condições em que este lhe foi entregue, encontrando-se assegurada a correta manutenção 
dos espaços comuns e dos equipamentos disponibilizados no âmbito do Projeto das Hortas urbanas; 

4. …………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Artigo 19.º 
[…] 
1. Caso o Utilizador não desocupe o talhão e respetivos equipamentos de apoio, no prazo previsto no 

número 1 do artigo anterior, a Câmara Municipal procederá à sua desocupação, não se 
responsabilizando por qualquer dano que possa causar, não assistindo ao Utilizador o direito a 
qualquer indemnização; 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Artigo 21.º 
[…] 
O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação e respetiva publicação em Boletim 
Municipal. 
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ARTIGO 3. º  
Republicação 

É republicado, em anexo ao presente regulamento, do qual faz parte integrante, o Regulamento de 
Hortas Urbanas de Odivelas, com a redação atual. 
 

ARTIGO 4. º  
Aplicação no tempo 

O presente regulamento aplica-se aos procedimentos que se iniciem após a sua entrada em vigor. 
 

ARTIGO 5. º  
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação e respetiva publicação em Boletim 
Municipal. 
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Anexo | Republicação do Regulamento de Hortas Urbanas de Odivelas 
 
 
Preâmbulo 
 
A atividade agrícola de subsistência, materializada sob a forma de hortas, assume grande importância no 
desenvolvimento sustentável e na promoção da qualidade de vida das populações. Nos municípios 
urbanos, a horticultura torna-se ainda mais relevante para a manutenção da qualidade do solo, da 
biodiversidade e, consequentemente, para a implementação e expansão da estrutura ecológica 
municipal. 
 
Estes espaços de lazer têm um enorme potencial sociocultural, permitindo um incremento da qualidade 
de vida dos seus utilizadores e assumem grande importância na promoção de hábitos de consumo 
saudáveis. 
 
A prática da agricultura tradicional assume ainda um importante papel na valorização do património 
cultural de origem rural e na fomentação do espírito comunitário, proporcionando às populações urbanas 
a ocupação dos tempos livres de forma saudável, em contacto com o mundo rural e com o meio 
ambiente em geral. 
 
Assim, faz sentido potenciar espaços de agricultura tradicional e biológica em zonas urbanas, como 
forma de garantir a sustentabilidade ambiental, bem como permitir a produção de espécies hortícolas 
mais saudáveis, incentivar as práticas ancestrais de trabalho do solo e fomentar o uso e a partilha 
sustentável da água, através da implementação do Projeto Hortas Urbanas. 
 
A concretização deste projeto não envolve grandes investimentos, uma vez que as infraestruturas 
necessárias apresentam custos reduzidos, representando ainda um grande potencial de retorno na vida 
económica das famílias, sendo também um fator importante no combate à exclusão de desempregados, 
idosos e pessoas com deficiência. 
 
Um dos principais objetivos deste projeto é a criação de uma rede de espaços produtivos (Rede 
Municipal de Hortas Urbanas), alargada a todas as freguesias do concelho, devidamente integrada nas 
figuras normativas municipais de proteção e uso do solo, em particular na concretização do Plano Diretor 
Municipal (PDM), Estrutura Ecológica Municipal (EEM), Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e dos corredores ecológicos que garantem a conectividade dos ecossistemas e 
dos serviços ambientais que proporcionam. 
 
Mais do que uma simples associação de espaços hortícolas, pretende-se aproveitar a oportunidade do 
projeto para responder à necessidade de valorizar ambiental e paisagisticamente alguns espaços 
desqualificados, particularmente relevante junto a áreas ribeirinhas, em áreas complementares à 
estrutura verde municipal, em espaços desocupados e/ou abandonados de propriedade municipal ou 
particular, podendo constituir-se como espaços mistos de jardins e hortas devidamente relacionados com 
outros tipos de ocupação, e para os quais se pretende ainda que no âmbito da implementação do 
processo, seja promovida a participação direta de grupos de cidadãos nesta “construção da cidade”. 
 
O Projeto Hortas Urbanas contempla ainda uma forte componente educativa, com a informação / 
formação sobre as técnicas de produção, época de produção das culturas, trabalho comunitário, 
compostagem, entre outros. 
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TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 1.º 
Objeto 
O presente regulamento estabelece as regras de participação no Projeto Hortas Urbanas de Odivelas 
designado, de agora em diante, apenas por Hortas Urbanas. 
 
Artigo 2.º 
Objetivos do Projeto das Hortas Urbanas 
São principais objetivos das Hortas Urbanas: 
a) Fomentar a prática da horticultura biológica como atividade pedagógica, criativa ou de recreio, de 

natureza comunitária, mediante a disponibilização aos munícipes de uma parcela de terreno 
destinada ao cultivo de plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e ornamentais; 

b) Promover uma alimentação saudável através do cultivo de produtos biológicos; 
c) Sensibilizar e educar a população para o respeito e defesa pelo ambiente; 
d) Valorizar o espírito comunitário na utilização do espaço público e na manutenção do mesmo, 

promovendo a troca de experiências, produtos e ideias; 
e) Responder às necessidades crescentes de contacto da população urbana com o espaço rural; 
f) Incentivar a requalificação ambiental de terrenos camarários abandonados, subaproveitados ou com 

uso inadequado; 
g) Fomentar a utilização da compostagem e a sensibilização relativamente às questões relativas ao 

tratamento de resíduos; 
h) Promover valores e/ou atividades que se insiram no espírito refletido nas alíneas anteriores; 
i) Promover o apoio a famílias carenciadas, como complemento ao orçamento familiar; 
j) Concretização e incremento da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), contribuindo para a 

materialização da rede de corredores ecológicos que lhe está associada; 
k) Disponibilizar o acesso a terrenos de cultivo aos munícipes que não disponham de terrenos próprios, 

privilegiando os agregados familiares mais desfavorecidos e numerosos. 
 
Artigo 3.º 
Definições 
No quadro do presente regulamento, entende-se por: 
a) Agricultura tradicional - Tipo de agricultura praticado em pequenas propriedades, onde se pratica o 

cultivo de vários produtos no mesmo local. Utiliza técnicas rudimentares, artesanais e ancestrais. 
Tem como objetivo de produção o autoconsumo e subsistência das famílias que a praticam. Tem um 
baixo rendimento e produtividade agrícola. Utiliza adubos naturais como o estrume. 

b) Agricultura biológica - Tipo de agricultura que se caracteriza pela não adição de adubos artificiais e 
organismos geneticamente modificados, aliando os conhecimentos tradicionais às modernas técnicas 
agrícolas e preservando o solo para as gerações vindouras. Sistema de produção que fomenta a 
biodiversidade, os ciclos biológicos e a fertilidade do solo. 

c) Horta Urbana – Conjunto de talhões para cultivo, situada numa zona delimitada em meio urbano, 
sujeita a técnicas de produção não mecanizadas, e destinada à produção agrícola, recreio, lazer e/ou 
aprendizagem, em meio de produção biológica ou de agricultura tradicional, sem a utilização de 
qualquer produto químico de síntese, e promovendo os ecossistemas naturais; 

d) Horta comunitária – a que é usada principalmente como local de recreio, lazer, educação ambiental, 
formação e ainda como meio generativo de autossuficiência complementar de necessidades 
alimentares da população; 

e) Horta inclusiva – Talhão de horta em camas elevadas, destinado a pessoas com mobilidade 
reduzida; 
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f) Horta pedagógica – Horta comunitária usada como instrumento de educação ambiental, tendo como 
público-alvo os alunos das escolas; 

g) Horta solidária – Talhão de horta destinado a fornecer as lojas de apoio social, a ser cultivada por 
voluntários; 

h) Horta criativa - Horta comunitária que associa a prática da agricultura à história do local, podendo 
compreender, nomeadamente, a apicultura e a floricultura, e servindo de palco a iniciativas culturais 
de fomento das identidades locais, incluindo a arte urbana; 

i) Horta social – Talhão de horta destinado a pessoas com baixo rendimento familiar, como meio 
complementar de subsistência para o agregado familiar; 

j) Horta de recreio - Horta comunitária usada principalmente como fonte alimentar alternativa e recreio 
dos Utilizadores; 

k) Talhão de cultivo – Área destinada à produção hortícola, atribuída pela C.M. Odivelas a um 
utilizador, agregado familiar ou instituição; 

l) Utilizador – Pessoa que cultiva e mantém o talhão, seguindo os princípios da agricultura biológica, as 
boas práticas de convívio (colaboração com os outros Utilizadores), com os direitos e 
responsabilidades descritos no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

m) Grupo de Utilizadores – Conjunto de Utilizadores que partilham equipamentos tais como compostor, 
fonte de água (torneira, mangueiras), ferramentas, áreas de armazenagem e estacarias, entre outros;  

n) Porta-voz – Utilizador responsável pela comunicação entre o Gestor de Projeto e o grupo de 
utilizadores, assegurando a transmissão da informação necessária à correta utilização das Hortas 
Urbanas e dos recursos disponibilizados; 

o) Gestor de Projeto – A Câmara Municipal de Odivelas, através de Departamento/Serviço designado 
para o efeito, é a entidade responsável pela gestão do Projeto Hortas Urbanas, a quem cabe, 
nomeadamente, a seleção e formação dos Utilizadores, a atribuição das Hortas Urbanas, a gestão 
das atividades desenvolvidas, bem como a fiscalização do cumprimento das regras previstas no 
presente regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 

p) Abrigo – Espaço onde podem ser armazenadas as ferramentas necessárias à prática agrícola, 
disponibilizado pela C. M. Odivelas, partilhado pelos utilizadores dos talhões correspondentes a cada 
horta; 

q) Compostor – Equipamento associado a um grupo de talhões, destinado à compostagem de origem 
vegetal, cuja matéria orgânica daí resultante se destina ao enriquecimento dos solos dos talhões 
correspondentes. 

 
 
TÍTULO II 
DAS HORTAS URBANAS 
 
Artigo 4.º 
Localização e caracterização das Hortas Urbanas 
1. As Hortas Urbanas serão implantadas em terrenos municipais ou cedidos ao Município pelos 

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

características e condições específicas de utilização serão divulgados nos termos do disposto no 
artigo 9.º. 

 
Artigo 5.º 
Organização e utilização das Hortas Urbanas 
1. No Projeto das Hortas Urbanas existem as seguintes áreas: 
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a) Talhões, que compreendem áreas de cultivo viáveis a utilizar por elementos do mesmo agregado 
familiar, exercendo os direitos e cumprindo os deveres estabelecidos no presente Regulamento e 
no Acordo de Utilização; 

b) Áreas de grupo, que compreendem os espaços onde estão localizados os equipamentos de uso 
comum (abrigo de ferramentas, ponto de água e compostor), partilhados por um máximo de 8 
Utilizadores. Pontualmente, e mediante projeto específico, podem ser admitidas hortas com um 
número superior de utilizadores, em funções de condições específicas da área de projeto, tais 
como características particulares da topografia, área total de intervenção, bolsa de terrenos 
disponível ou por determinação do Gestor de Projeto; 

c) Áreas de passagem, destinadas à circulação e acesso aos diversos talhões na Horta Urbana, que 
os Utilizadores devem manter desimpedidas e em bom estado de conservação. 

2. A delimitação das áreas estará a cargo do Gestor de Projeto; 
3. O uso das Hortas Urbanas está condicionado ao horário de utilização definido pelo Gestor de Projeto. 
 
Artigo 6.º 
Produtos cultivados 
1. O Utilizador pode cultivar no talhão atribuído plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e 

ornamentais, potenciando as consociações de produtos de acordo com os princípios da agricultura 
biológica; 

2. Os produtos e sementes destinam-se a autoconsumo, troca em eventos de promoção de horticultura 
ou com outros Utilizadores; 

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

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

 
Artigo 7.º 
Regime de Utilização do talhão de cultivo 
1. A participação no Projeto Hortas Urbanas implica a aceitação das normas do presente Regulamento 

e a assinatura do Acordo de Utilização, bem como a renúncia a qualquer tipo de indemnização por 
quaisquer benfeitorias eventualmente introduzidas no talhão disponibilizado; 

2. O Acordo de Utilização celebrado ao abrigo do presente Regulamento, será válido por um ano, a 
contar da data da sua assinatura, sendo passível de renovação por iguais períodos, a requerimento 
do Utilizador; 

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

4. As Hortas Urbanas poderão ser objeto de «apadrinhamento», isto é, de patrocínio material por parte 
de entidades singulares ou coletivas. 

 
Artigo 8.º 
Prestações devidas pela utilização da Horta Urbana 
1. A atribuição de um talhão de cultivo ou a sua renovação obriga o Utilizador ao pagamento da taxa 

prevista na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Odivelas; 
2. O não pagamento das taxas devidas nos termos do número anterior, no prazo fixado para o efeito, 

implicará a não atribuição de um talhão de cultivo ou o indeferimento de pedido de renovação do 
respetivo Acordo. 
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TÍTULO III 
PROCEDIMENTO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DE UTILIZADORES 
 
Artigo 9.º 
Abertura do período de candidaturas 
A Câmara Municipal publicitará, através de edital afixado na respetiva Junta de Freguesia, nos Paços do 
Concelho do Município, e no seu site na internet, www.cm-odivelas.pt, a abertura do período de 
candidaturas à atribuição de Hortas Urbanas, contendo os seguintes elementos: 
a) Breve descrição da Horta Urbana, incluindo planta suficientemente esclarecedora da sua localização 

e talhões disponíveis; 
b) Composição do Júri; 
c) Local de apresentação da candidatura; 
d) Entidade a quem dirigir a candidatura, o prazo de entrega, formas de apresentação, documentos a 

juntar e demais indicações necessárias à formalização de candidatura; 
e) Critérios de seleção dos candidatos. 
 
Artigo 10.º 
Requisitos de admissão 
Só podem ser admitidos Utilizadores que satisfaçam os seguintes requisitos: 
a) Apresentarem candidatura e todos os elementos exigidos até ao termo do prazo previsto; 
b) Residirem na área territorial do Município de Odivelas; 
 
Artigo 11.º 
Critérios de seleção 
1. Na seleção dos candidatos serão considerados os seguintes critérios gerais: 

a) Proximidade da área de residência relativamente à Horta Urbana; 
b) Ordem de Inscrição; 
c) Outros critérios definidos no procedimento de admissão e seleção. 

2. Os talhões de maior área, quando existirem, deverão ser preferencialmente atribuídos a candidatos 
com agregados familiares mais numerosos. 

 
Artigo 12.º 
Acordo de Utilização 
1. A classificação final e a atribuição dos talhões de cultivo serão notificadas aos candidatos, depois de 

assegurado o direito de audiência dos interessados, através de carta registada com aviso de receção; 
2. Caso o número de candidatos seja superior a 20, a notificação prevista no número anterior será 

efetuada através da afixação da lista de classificação final nos locais do estilo; 
3. Os candidatos aos quais forem atribuídos talhões de cultivo devem no prazo de 15 dias úteis, a 

contar da data da receção da notificação da lista de classificação final, subscrever o Acordo de 
Utilização, a disponibilizar pela Câmara Municipal de Odivelas e proceder ao pagamento das taxas 
previstas no Regulamento de Taxas do Município de Odivelas; 

4. O Utilizador deverá iniciar a atividade na Horta Urbana no prazo de 20 dias úteis após o cumprimento 
do disposto no número anterior. 

 
Artigo 13.º 
Validade do procedimento de seleção 
1. O prazo de validade do procedimento de seleção é fixado pelo Gestor de Projeto e é contado a partir 

da data da notificação ou publicitação prevista nos n.os 1 e 2 do artigo anterior; 
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2. Caso se verifique alguma desistência durante o prazo de validade do procedimento de seleção, o 
talhão de cultivo poderá ser atribuído a outro(s) candidato(s) em função da respetiva ordenação na 
classificação final. 

 
 
TÍTULO IV 
DEVERES E DIREITOS 
 
Artigo 14.º 
Direitos dos Utilizadores 
Constituem direitos dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Dispor, a título precário, de um talhão de terreno cultivável para a prática de agricultura biológica, e 

quando devidamente previsto em projeto ou determinado pelo Gestor de Projeto, a valência de 
pomar; 

b) Usar recursos, espaços e materiais comuns, para a prática da atividade agrícola (compostor, 
sistemas de água, estacas, áreas de armazenamento, áreas de estar e lazer, entre outras); 

c) Ter acesso a informação e acompanhamento disponibilizado pelo Gestor de Projeto. 
 
Artigo 15.º 
Deveres dos Utilizadores 
Constituem deveres dos Utilizadores de Hortas Urbanas: 
a) Cultivar o talhão que lhe foi atribuído de acordo com as condicionantes previstas no presente 

Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 
b) Zelar pelas boas condições de salubridade e segurança do talhão atribuído; 
c) Manter em boas condições quaisquer equipamentos de uso comum, tais como os compostores, 

sistemas de rega, abrigos de ferramentas, entre outros; 
d) Não utilizar sistemas de rega automática; 
e) Utilizar racionalmente a água de rega; 
f) Praticar corretamente as técnicas de compostagem; 
g) Manter a compostagem limitada aos materiais gerados no local; 
h) Encaminhar corretamente todos os resíduos não passíveis de compostagem produzidos na parcela 

até aos contentores de RSU existentes nas imediações; 
i) Respeitar as recomendações e indicações do Gestor de Projeto; 
j) Zelar pela qualidade dos produtos cultivados, sem deixar que os mesmos ocupem áreas comuns ou 

áreas de outros talhões; 
k) Usar os espaços comuns de forma ordeira, respeitando as regras de uma sã convivência social; 
l) Privilegiar técnicas e produtos de agricultura biológica; 
m) Cumprir os horários definidos para utilização do local; 
n) Nomear um Porta-voz entre os utilizadores da Horta Urbana, para que este assegure a adequada 

comunicação com o Gestor de Projeto, de acordo com o previsto no art.º 3º; 
o) Reportar de imediato ao Porta-voz qualquer irregularidade que contrarie os princípios da agricultura 

biológica e os deveres e direitos dos restantes Utilizadores, ou ainda quando terceiros se arroguem 
de direitos sobre o espaço; 

p) Frequentar as ações de formação consideradas obrigatórias pelo Gestor de Projeto; 
q) Efetuar o pagamento atempado das contrapartidas anuais inerentes à utilização do talhão que lhe foi 

atribuído; 
r) Respeitar o parcelamento definido pelo Gestor de Projeto; 
s) Manter as parcelas em produção. 
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Artigo 16.º 
Proibições 
Não é permitido aos Utilizadores em qualquer lugar afeto ao Projeto das Hortas Urbanas: 
a) Praticar atos contrários à ordem pública; 
b) Circular com qualquer veículo motorizado, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Odivelas; 
c) A entrada e permanência de animais, com exceção de cães guia; 
d) Fumar, foguear ou realizar qualquer tipo de queimada; 
e) Edificar qualquer estrutura, exceto estacarias e estruturas com lógica técnica, com uso preferencial 

de materiais como canas ou, caso não seja possível, madeiras sem tintas ou vernizes, carecendo 
sempre a instalação destas estruturas de prévia aprovação do Gestor de Projeto; 

f) Jogar à bola, utilizar bicicletas e skates ou praticar outras atividades que possam danificar o espaço; 
g) Ceder a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, o talhão que lhe foi atribuído; 
h) Recorrer a terceiros para o cultivo do talhão, com exceção dos membros do agregado familiar; 
i) Introduzir, manter ou guardar quaisquer objetos de utilização não agrícola; 
j) Utilizar qualquer tipo de alfaia motorizada ou outros equipamentos/instrumentos motorizados no 

cultivo da Horta Urbana; 
k) Plantar árvores ou arbustos que possam afetar áreas comuns ou áreas de parcelas vizinhas; 
l) Violar qualquer das disposições constantes do presente Regulamento ou do respetivo Acordo de 

Utilização. 
 
 
TÍTULO V 
FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 
 
Artigo 17.º 
Fiscalização 
1. A fiscalização da utilização das Hortas Urbanas compete à Câmara Municipal de Odivelas; 
2. Em caso de incumprimento do disposto no presente Regulamento e do respetivo Acordo de 

Utilização, a Câmara Municipal poderá rescindir o Acordo de Utilização, nos termos do artigo 
seguinte, sem que o incumpridor tenha direito a qualquer indemnização. 

 
Artigo 18.º 
Rescisão do Acordo de Utilização 
1. Em caso de incumprimento, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo anterior, a Câmara Municipal 

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

2. O Utilizador pode, a qualquer momento, rescindir unilateralmente o Acordo de Utilização e deixar de 
utilizar o talhão atribuído, devendo informar a Câmara Municipal com a antecedência mínima de 20 
dias úteis da data da libertação do espaço; 

3. Nas situações previstas nos números anteriores, o Utilizador fica obrigado a restituir o talhão nas 
mesmas condições em que este lhe foi entregue, encontrando-se assegurada a correta manutenção 
dos espaços comuns e dos equipamentos disponibilizados no âmbito do Projeto das Hortas urbanas; 

4. Em caso de incumprimento do disposto no número anterior o Utilizador é responsável pelo 
pagamento ao Município de Odivelas de uma indemnização, no valor de eventuais danos 
provocados, com vista à devida reposição do estado das infraestruturas e equipamentos. 

 
Artigo 19.º 
Desocupação coerciva 
1. Caso o Utilizador não desocupe o talhão e respetivos equipamentos de apoio, no prazo previsto no 

número 1 do artigo anterior, a Câmara Municipal procederá à sua desocupação, não se 
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responsabilizando por qualquer dano que possa causar, não assistindo ao Utilizador o direito a 
qualquer indemnização; 

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

3. O não pagamento do valor referido no número anterior, no prazo definido, implicará a sua cobrança 
judicialmente em processo de execução fiscal. 

 
Artigo 20.º 
Dúvidas e omissões 
1. A atribuição da qualidade de Utilizador e a utilização da Horta Urbana implicam a aceitação e o 

cumprimento das regras definidas no presente Regulamento e no respetivo Acordo de Utilização; 
2. As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento ou no Acordo de utilização, bem como 

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

3. Compete à Câmara Municipal de Odivelas a monitorização e avaliação do Projeto Hortas Urbanas de 
Odivelas face aos objetivos propostos no artigo 2º do presente Regulamento. 

 
Artigo 21.º 
Entrada em Vigor 
O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação e respetiva publicação em Boletim 
Municipal. 


