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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

17.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 9 de setembro de 2015 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

NELSON ÉVORA 
 

“O Executivo Municipal saúda o mais recente feito do 
atleta português, Nelson Évora, que conquistou da 
medalha de bronze, dia 27 de agosto, na prova do triplo 
salto dos Mundiais de Atletismo de Pequim, que decorreu 
na China, ao saltar 17,52 metros. Mais uma vez, Nelson 
Évora, voltou a dignificar, com grande sucesso, o 
desporto nacional e o excelente trabalho realizado após ter 
superado com muita determinação, empenho e dedicação, 
as lesões que o afetaram.  
 
O atleta tem sido, ao longo do seu percurso desportivo, 
uma ótimo cartão-de-visita não só do país como do 
Concelho, onde, recorde-se, foi condecorado em 2009 
com a Medalha de Mérito Municipal atribuída pela 
Município. Um trajeto, a todos os níveis notável, que tem 
contribuído para a projeção e o prestígio do Concelho de 
Odivelas, no pais e no mundo.  
 
Campeão olímpico em Pequim 2008, Campeão do Mundo 
em Osaca 2007, Campeão Europeu em Praga 2015 e 
agora novamente premiado por uma excelente conquista 
da medalha de bronze em Pequim, Nelson Évora, 
prepara-se, assim, para novos feitos nos jogos olímpicos 
do Rio de Janeiro em 2016.  
 
Desta forma, propõem um voto de saudação pela mais 
recente conquista do atleta nos campeonatos do mundo 
de Pequim, desejando-lhe a continuação das maiores 
felicidades em futuros eventos desportivos.” 
 
(Aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 10 de setembro de 2015 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL - 12.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

2.ª Revisão Orçamental de 2015, nos termos dos Mapas 
anexos à informação n.º Interno/2015/9013, de 
2015.09.03, que farão parte integrante da ata da presente 
reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

PROJETO DE HIPOTERAPIA 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de prestação de serviços para um técnico com 
funções de auxiliar de equitação terapêutica, na 
modalidade de avença, com Verónica Fernandes Marques, 
no âmbito do Projeto de Hipoterapia de Odivelas, para o 
ano letivo 2015/2016, no montante global de €5.400,00 
(cinco mil e quatrocentos euros), a pagar em nove 
prestações mensais de €600,00 (seiscentos euros) cada, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/8889, de 2015.08.31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

AÇÃO DE FORMAÇÃO 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Retificação do valor (do cabimento), anteriormente 
aprovado na 7.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 17 de agosto de 2015 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 16/2015, pág. 
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7), relativo à emissão de parecer prévio favorável à 
celebração do contrato para prestação de serviços com a 
empresa Significado – Consultoria, Formação e 
Informática, Lda, para realização da Ação de Formação 
“CPA – Código do Procedimento Administrativo – 
Revisão – Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro”. O 
valor a considerar é de €1542,00 (mil quinhentos e 
quarenta e dois euros), isentos de IVA, e não o valor 
cabimentado, no montante de €1498,82 (mil quatrocentos 
e noventa e oito euros e oitenta e dois cêntimos) – 
constante da informação.º Interno/2015/7934, de 
2015.07.24 –, de acordo com o proposto na etapa n.º 34 
do edoc/2015/35168. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PARECER JURÍDICO 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de parecer jurídico 
com a empresa Ferreira de Almeida, Luciano Marcos & 
Associados, Sociedade de Advogados, RL, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 94/2015, com o preço base fixado em 
€10.000,00 (dez mil euros), a que acresce IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/8289, de 2015.08.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PISCINA MUNICIPAL 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de professora de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Cátia Raquel Simões Carvalho, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas, 
na época 2015/2016 e seguinte, no montante previsto de 
€380,00 (trezentos e oitenta euros) mensais, o que perfaz 
um total anual de €4.560,00 (quatro mil quinhentos e 
sessenta euros), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/8912, de 2015.09.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de nadadora-
salvadora, na modalidade de avença, com Catarina Beja 
Simões de Almeida, no âmbito da necessidade de técnicos 
especializados para assegurar as necessidades pontuais da 
Piscina Municipal de Odivelas, na época 2015/2016 e 
seguinte, no montante previsto de €700,00 (setecentos 
euros) mensais, o que perfaz um total anual de €8.400,00 
(oito mil e quatrocentos euros), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/8915, de 
2015.09.01 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de Fisioterapia, na 
modalidade de avença, com Inês Gonçalves Ferreira, no 
âmbito da necessidade de técnicos especializados para 
assegurar as necessidades pontuais da Piscina Municipal 
de Odivelas, na época 2015/2016 e seguinte, no montante 
previsto de €685,00 (seiscentos e oitenta e cinco euros) 
mensais, o que perfaz um total anual de €8.220,00 (oito 
mil e duzentos e vinte euros), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2015/8920, de 2015.09.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PAVILHÃO MULTIUSOS 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de professora de 
zumba, na modalidade de avença, com Sónia Catarina 
Nunes Moura, no âmbito da necessidade de técnicos 
especializados para assegurar as atividades dos ginásios do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, na época 2015/2016 e 
seguinte, no montante global anual previsto de €2.304,00 
(dois mil trezentos e quatro euros), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/8957, de 
2015.09.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL – POLO CANEÇAS 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, com a empresa Vertente Humana – Empresa de 
Trabalho Temporário, Lda, para aquisição de serviços de 
carregadores para o polo de Caneças da Biblioteca 
Municipal D. Dinis, no valor de €315,00 (trezentos e 
quinze euros), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/8978, de 2015.09.02 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

INICIATIVA MUNICIPAL 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Iniciativa “Compras ao Luar e Compras a Madrugar” e, 
dentro do seu âmbito, o seguinte, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/8199, de 
2015.08.20: 
 
-Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços com a empresa 
“Festas da Pipa, IDL Events”; 
 
-Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços com a empresa 
“Growind Status”; 
 
-Isenção do pagamento de taxas municipais relacionadas 
com a prestação de serviços de restauração e/ou bebidas 
não sedentária integrada. 
 
Esta é uma iniciativa para promoção do comércio local, a 
realizar em setembro de 2015 da seguinte forma, nos 
termos da informação acima referida: 
 
“Compras ao Luar - Dia 18, entre as 19:30 e as 23:00, nas 
Colinas do Cruzeiro – Rua Pulido Valente; 
 
Compras a Madrugar – Dia 19, entre as 09:00 e as 13:00 
na Avenida Dom Dinis. 
 
Pretendemos levar a cabo um conjunto de momentos que 
de forma direta ou indireta promovam maior interação 
entre o público e os espaços comerciais presentes nos 
locais acima assinalados. Pretendemos ainda que esses 
momentos diferenciadores possam contribuir como 
estímulo para a relação entre as partes.  

Neste contexto, apresentamos as seguintes iniciativas 
como proposta para:  
 
-Compras ao Luar - Colinas do Cruzeiro - Rua Pulido 
Valente - Dia 18, entre as 19:30 e as 23:00 
 

* Momentos com animação musical ao longo da rua – 
Estabelecimento de parcerias; 
 
*Passeios de charrete – Convite a entidades externas; 
*Criação de pequenos espaços de venda de comidas e 
de bebidas - Envolvimento dos estabelecimentos 
locais; 
*Vendas de bagageira - Convite a entidades externas; 
*Workshops: Educação financeira para crianças, 
expressão plástica, modelagem de balões, pinturas 
faciais - Estabelecimento de parcerias; 
*Atuação de escolas de dança, atividades desportivas 
desenvolvidas por um ginásio - Estabelecimento de 
parcerias; 
*Passatempo Produto Improvável – a ser 
desenvolvido pelas lojas – Envolvimento dos espaços 
comerciais; 
*Descontos e ofertas especiais dos comerciantes - 
Envolvimento dos espaços comerciais. 

 
-Compras a Madrugar – Avenida Dom Dinis - Dia 19, 
entre as 09:00 e as 13:00 

*Momentos com animação musical ao longo da rua - 
Estabelecimento de parcerias; 
*Desfile de vendedores e pregões de outros tempos - 
Estabelecimento de parcerias; 
*Passeios de charrete - Convite a entidades externas; 
*Aula de ginástica - Estabelecimento de parcerias; 
*Passatempo Produto Improvável – a ser 
desenvolvido pelas lojas - Envolvimento dos espaços 
comerciais; 
*Momentos de animação nos estabelecimentos 
aderentes: Manel, um Empregado ao Serviço de Vossa 
Excelência! – Contratação externa; 
*Descontos e ofertas especiais dos comerciantes - 
Envolvimento dos espaços comerciais. 

 
1.3 – Objetivos 
Promover animação na zona geográfica referida com vista 
a: fomentar oportunidades de contacto entre oferta e 
procura – através da atração de clientes para junto dos 
espaços comerciais; a gerar relações de maior proximidade 
entre as partes e a criar melhores condições para estimular 
o ato de compra. 
 
1.4 - Público-alvo  
•Residentes nas zonas alvo de intervenção; 
•População das zonas limítrofes.  
 
1.5 – Recursos 
1.5.1 – Materiais 
•Equipamento de som 
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1.5.2. – Financeiros 
Para o efeito propõe-se a seguinte cabimentação, no 
projeto 76/A/2015 - Mês do Comércio Local: 
 

COE Designação 
Estimativa de Custos 

(com IVA) 

2305/020225 Animação Lúdica 300,00 € 

2305/020225 
Licença Pass Música e 

S.P.A. 200,00 € 

2305/020217 Produção de 7.000 
Folhetos 

400,00 € 

2305/020220 Distribuição de folhetos 200,00 € 

 
1.6. – Parcerias e colaboração 
Colaboração de outras unidades orgânicas: 
Divisão da Juventude – Cedência do Equipamento de 
som; 
Divisão do Desporto – Realização de ação desportiva com 
o grupo Movimento Sénior; 
DOMT – Condicionamento de lugares de 
estacionamento, colocação de baias e verificação de 
pontos de luz nas referidas artérias - Urbanização das 
Colinas de Cruzeiro (Rua Pulido Valente) e Avenida Dom 
Dinis; 
GCMA – Criação de imagem, produção de materiais, 
divulgação e cobertura de evento. 
 
Colaboração de outras entidades: 
Academia de Luz & Som 
Academia de Arte & Dança 
Jazzy Life Club 
Bar Schmuck 
ATL das Colinas de Cruzeiro 
Coudelaria Linhas 
Editora Cabeçudos – Fabrica de Histórias 
AESS - Associação para o desenvolvimento da Economia 
Solidária e Sustentável” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS 

 
Aprovar a Autorização para que os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas – SIMAR, possam realizar a despesa para 
fornecimento de combustíveis rodoviários – 
Agrupamento de Entidades, no valor máximo, sem IVA 
incluído, de €3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
euros), despesa que dará lugar a encargo orçamental em 
mais de um ano económico, de montante superior a 
€99.759,58 em cada um, verifica-se a necessidade de obter 

autorização prévia das Assembleias Municipais de ambos 
os municípios, nos termos do disposto no artigo 22.º n.º 
1, conjugado com o n.º 6 do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 
de junho, conforme consta da proposta 505/2015, do 
Conselho de Administração dos SIMAR, remetido através 
do ofício S/18853, de 27-08-2015 e de acordo com o 
proposto na Informação da Câmara Municipal de 
Odivelas com o n.º Interno/2015/8991, de 2015-09-02. 
 
Carece da deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 22/2015 “EMPREITADA DE 
SUSBSTITUIÇÃO DE CONDUTA ELEVATÓRIA DA 

AMOREIRA/ZB-CANEÇAS/ZB” 
SIMAR - PROPOSTA 507/2015 

 
Prorrogação de prazo para a apresentação de propostas do 
Concurso Público 22/2015, “Empreitada de Substituição 
de Conduta Elevatória Amoreira/ZB – Caneças/ZB”. Na 
sequência da apresentação de listas de erros e omissões à 
empreitada mencionada, o prazo para apresentação de 
propostas foi, ao abrigo do artigo 61.º do n.º 4 do Código 
dos Contratos Públicos, suspenso por um período de 10 
dias (de 07.08.2015 a 17.08.2015). O Júri do procedimento 
decidiu fixar a data limite de entrega de propostas para o 
dia 27.08.2015, em virtude da aplicação do regime do 
artigo 64.º n.º 2 daquele diploma legal, prorrogando o 
prazo por período idêntico ao da suspensão, conforme 
consta da proposta 507/2015, do Conselho de 
Administração dos SIMAR, remetido através do ofício 
S/18853, de 27-08-2015 e de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/8993, de 2015-09-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO DE REGULAMENTO DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE 
CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS EM 

MEIO LABORAL - SIMAR – PROPOSTA 513/2015 
 

Projeto de Regulamentação de Prevenção e Deteção de 
Consumo Excessivo de Álcool e outras Substâncias em 
meio Laboral. Regulamento que define as normas sobre a 
prevenção e deteção do consumo excessivo de álcool, 
anfetaminas, canabinóides, cocaína, opiáceos, em meio 
laboral, conforme consta da proposta 513/2015, do 
Conselho de Administração dos SIMAR, remetido através 
do ofício S/18853, de 27-08-2015 e de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/8994, de 2015-09-
02. 
 
Carece da deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
NAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO LETIVO 2015/2016 
 

Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação, no 
âmbito do Programa das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
da rede pública do Concelho de Odivelas, para o ano 
letivo 2015/2016, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/8972, de 2015-09-02: 
 
a) A Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação 
Tripartido a celebrar entre o Município de Odivelas, os 
Agrupamentos de Escolas, e as Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, no âmbito da gestão do 
Programa das AEC nas escolas do 1º ciclo do ensino 
básico, para o ano letivo 2015/2016; 
 
b) A Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação a 
celebrar entre o Município de Odivelas, os Agrupamentos 
de Escolas, e as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, no âmbito da gestão do Programa das AEC nas 
escolas do 1º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 
2015/2016. 
 
“(…) Os protocolos a celebrar destinam-se à formalização 
das 13 parcerias constantes do ponto IV da proposta 
mencionada no anexo 1, referente à implementação do 
programa das AEC para o Ano Letivo 2015/2016, a 
saber: 
 
• CMO, Instituto Português de Pedagogia Infantil e 
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino – Póvoa de 
St. Adrião para desenvolvimento das AEC nas escolas do 
1º ciclo que integram o mesmo; 
 
• CMO, Instituto Português de Pedagogia Infantil e 
Agrupamento de Escolas n.º 4 de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo, excluindo a EB D. Dinis n.º 1, 
Odivelas;  
 
• CMO, Instituto Português de Pedagogia Infantil e 
Agrupamento de Escolas D. Dinis para desenvolvimento 
das AEC nas escolas do 1º ciclo que integram o mesmo; 
 
• CMO, APEE da EB D. Dinis n.º 1, Odivelas e 
Agrupamento de Escolas n.º 4 de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC na EB D. Dinis n.1, Odivelas;  
 
• CMO, Centro Comunitário e Paroquial da Ramada e 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo;  
 

• CMO, Centro Comunitário e Paroquial da Ramada e 
Agrupamento de Escolas de Caneças para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo;  
 
• CMO, Jardim Infantil Popular da Pontinha e 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo da 
Mello Falcão, Dr. Mário Madeira, e Serra da Luz;  
 
• CMO, Centro Comunitário e Paroquial de Famões e 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo, excluindo a EB Veiga Ferreira;  
 
• CMO, APEE da EB Veiga Ferreira e Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste de Odivelas para desenvolvimento das 
AEC na EB Veiga Ferreira;  
 
• CMO, Centro Comunitário e Paroquial de Famões e 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo que 
integram o mesmo;  
 
• CMO, Centro Comunitário e Paroquial de Famões e 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC nas escolas do 1º ciclo do Vale 
Grande e Quinta da Paiã;  
 
• CMO, APEE da EB Quinta da Condessa e 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Odivelas para 
desenvolvimento das AEC na EB Quinta da Condessa;  
 
• CMO, APEE da EB Casal da Serra e Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de Odivelas para desenvolvimento das AEC 
na EB Casal da Serra. (…)” (Informação n.º Interno/2015/8972, de 

2015-09-02) 
 
As Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação 
são as seguintes, nos termos da Informação 
Interno/2015/8972, de 2015-09-02: 

 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Ministério da Educação e Ciência, define, entre outras, as 
regras a observar na oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino 
básico, bem como o regime de acesso ao apoio financeiro 
a conceder pelo Ministério da Educação e Ciência no 
âmbito das mesmas atividades. 
 
2. A referida portaria aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico. 
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3. No âmbito da portaria, consideram-se AEC as 
atividades que sejam de caráter facultativo e de natureza 
eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, 
nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, 
científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, 
de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na 
educação. 
 
4. As referidas atividades traduzem-se numa oferta 
obrigatória e de frequência gratuita, sendo a inscrição 
facultativa, e que se desenvolvem ao longo do ano letivo 
dirigidas aos alunos do 1º ao 4º ano do 1º ciclo do ensino 
básico público. 
 
5. As atividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo excecionalmente 
ocorrer em regime duplo, quando as instalações não 
permitam o funcionamento em regime normal, mais 
precisamente, quando o número de turmas constituídas 
for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Define a portaria que no recrutamento e contratação 
dos respetivos profissionais devem ser tidos em conta os 
recursos docentes de carreira existentes nos próprios 
agrupamentos de escolas para afetar às AEC, após o 
cumprimento do despacho normativo relativo à 
distribuição do serviço docente, conforme indicado na 
alínea a), número 2, do Artigo 16.º da mesma portaria. 
 
7. Na planificação das AEC devem ser tidos em conta, os 
recursos existentes na comunidade, nomeadamente IPSS, 
associações culturais, entre outros. 
 
8. Define ainda o Artigo 14.º da referida portaria que a 
entidade que seja promotora das AEC nos termos da 
alínea b) do Artigo 13.º (Autarquias locais) pode essa 
entidade constituir parcerias com as demais entidades nele 
referidas ou com outras entidades públicas e privadas com 
ou sem fins lucrativos, para a concretização das AEC, 
designadamente, para a seleção e recrutamento dos 
profissionais que venham a assegurar o desenvolvimento 
das atividades, mediante a celebração de um protocolo de 
colaboração, cujos termos constam no Artigo 15.º da 
portaria e terão de identificar as atividades de 
enriquecimento curricular a desenvolver, a duração 
semanal de cada atividade, o local ou locais de 
funcionamento, as responsabilidades e competências das 
partes, o número de alunos em cada atividade e os 
recursos humanos necessários ao funcionamento das 
AEC. 
 
9. No âmbito da Clausula 3ª, do Contrato de Execução 
respeitante à Transferência de Competências para o 
Município em matéria de Educação, publicado no Diário 
da República Nº 28, 2ª Série, de 27 de outubro de 2009, o 
Município de Odivelas enquanto Entidade Promotora do 
Programa das AEC apresentará junto da Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) os dados 

referentes à sua implementação, conforme definido no 
Artigo 21.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Hugo Martins adiante designado 
por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE __________, com sede 
na Escola ___________, Rua __________________, 
____________, Pessoa Coletiva n.º _____________, 
neste ato representado pelo/a Senhor/a Diretor/a do 
Agrupamento, Professor/a ____________________, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DA ESCOLA ____________________________, com 
sede na Escola ____________________, Rua 
______________________, Pessoa Coletiva n.º 
____________ neste ato representado pelo/a Senhor/a 
Presidente, ____________, adiante designado por 
TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pela Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, do Ministério da Educação e Ciência, com o 
presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre as 
Partes, cujo objetivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento do 
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, 
na(s) Escola(s) ________. 
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das atividades de enriquecimento curricular a 
desenvolver, a duração semanal de cada atividade, o local 
ou locais de funcionamento, as responsabilidades e 
competências das partes, o número de alunos em cada 
atividade e os recursos humanos necessários ao 
funcionamento das AEC constam do Anexo I, que dele 
faz parte integrante. 
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior poderá ser 
objeto de atualização sempre que tal se justifique. 
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Cláusula Segunda 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Elaborar e apresentar a proposta de candidatura ao 
Programa em questão, nos termos definidos pelos 
diplomas do Ministério da Educação e Ciência; 
 
b) Proceder à transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro definido 
nos termos do Artigo 20.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, tendo por referência os dados constantes no 
Anexo I ao presente Acordo, em três tranches sendo a 
primeira transferência realizada até ao dia 15 do mês de 
início do 1º período letivo /setembro 2015; a segunda 
transferência até ao dia 15 do mês do término do 1º 
período letivo /dezembro de 2015 e a terceira e última 
transferência, até ao dia 15 do mês de início do 3º período 
letivo /abril 2016; 
 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Segundo e Terceiro Outorgantes, tendo 
em conta, as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, bem 
com os espaços físicos afetos ao programa; 
 
d) Efetuar o acompanhamento da implementação, 
aplicação e resultados do Programa, em conjunto com o 
Segundo e Terceiro Outorgantes; 
 
e) Monitorizar o processo de inventariação dos materiais e 
equipamentos adquiridos pelo Terceiro Outorgante, em 
conjunto com o Segundo Outorgante. 
 
f) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do Programa 
das Atividades de Enriquecimento Curricular, de bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que integrarão o 
imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo, em articulação com o Segundo e o Terceiro 
Outorgantes; 
 
g) Permitir, excecionalmente e nos termos a definir entre 
as partes, que os bens móveis/equipamentos que integram 
o imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo e adquiridos no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, possam ser 
utilizados pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo escrito de 
controlo de utilização; 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Inventariar os recursos docentes de quadro, próprios do 
agrupamento de escolas, disponíveis para a realização de 
uma ou mais AEC, no sentido de estes serem 

obrigatoriamente afetos às AEC, nos termos do Artigo 
16.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto.  
 
b) Organizar os processos de inscrição dos alunos no 
Programa e desencadear os procedimentos inerentes à 
formação das turmas, em função da carga horária semanal, 
do local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada atividade; 
 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Terceiro Outorgantes, tendo 
em conta as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida dentro dos limites da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos a afetar a cada 
atividade; 
 
d) Planificar, supervisionar e acompanhar a programação 
das AEC, tendo por base o Projeto Educativo do 
respetivo Agrupamento de Escolas, garantindo a 
articulação de todos os componentes curriculares; 
 
e) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com os objetivos definidos no projeto 
educativo do agrupamento de escolas, o Plano Anual de 
Atividades do Estabelecimento de Ensino bem como 
outras diretrizes produzidas pelo Ministério da Educação 
e Ciência, submete-la à aprovação do Conselho 
Pedagógico e à deliberação do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas; 
 
f) Colaborar com o Terceiro Outorgante na seleção, 
recrutamento e contratação dos professores para as AEC, 
em conformidade com as orientações da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto que regula o Programa; 
 
g) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica 
conforme definido no Regulamento Interno do 
agrupamento de escolas e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com a entidade promotora e a 
entidade parceira; 
 
h) Efetuar a avaliação da implementação, aplicação e 
resultados do Programa, conjuntamente com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgantes; 
 
i) Referir em sede de Regulamento Interno as implicações 
das faltas às Atividades de Enriquecimento Curricular, nos 
termos do Artigo 8.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de 
agosto; 
 
j) Proceder ao inventário de todos os 
materiais/equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante no âmbito do programa das AEC dando 
conhecimento do mesmo ao Primeiro Outorgante. 
 
k) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do Programa 
das Atividades de Enriquecimento Curricular, de bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que integrarão o 
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imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo, em articulação com o Primeiro e o Terceiro 
Outorgantes; 
 
l) Permitir, excecionalmente e nos termos a definir entre 
as partes, que os bens móveis/equipamentos que integram 
o imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo e adquiridos no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, possam ser 
utilizados pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo escrito de 
controlo de utilização; 
 
m) Facultar ao Ministério da Educação e Ciência, 
informação relativa ao perfil dos recursos docentes afetos 
às atividades de enriquecimento curricular, 
designadamente os respeitantes às habilitações literárias e 
qualificações profissionais; 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 
 

O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Selecionar e recrutar, em articulação com o Segundo 
Outorgante, os professores para as AEC, em 
conformidade com as orientações da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto que regula o Programa;~ 
 
b) Efetuar a gestão quotidiana das AEC em articulação 
com o Segundo Outorgante e garantir a substituição dos 
professores, no caso de ausência pontual ou continuada; 
 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Segundo Outorgantes, tendo 
em conta as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, os 
horários de cada atividade, bem como os espaços físicos 
afetos ao Programa; 
 
d) Garantir a implementação do Programa de acordo com 
os horários semanais definidos em conjunto pelas partes e 
o local determinado para o funcionamento de cada 
atividade, tendo igualmente em conta, as orientações 
programáticas bem como outras diretrizes produzidas 
pelo Ministério da Educação e Ciência; 
 
e) Efetuar o pagamento aos professores através das verbas 
transferidas pelo Primeiro Outorgante e elaborar mapas 
trimestrais de custos a enviar à Câmara Municipal de 
Odivelas no final de cada período letivo, tendo em conta 
o número de alunos a frequentar as AEC, a fim de se 
proceder aos eventuais acertos nos montantes das 
transferências subsequentes; 
 
f) Apresentar documentos de quitação dos comprovativos 
dos valores pagos aos professores, ou cópia do contrato. 
No caso de se tratar de uma contratação de serviço, 

deverá a Entidade Gestora solicitar este comprovativo à 
entidade contratada; 
 
g) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, assumindo integral 
responsabilidade pela não utilização das referidas verbas 
para o fim a que se destinam; 
 
h) Remeter ao Primeiro Outorgante, no final do 1º, 2º e 3º 
períodos letivos, relatório com a relação das despesas 
efetuadas, acompanhado de cópias digitalizadas das 
respetivas faturas ou recibos comprovativos das mesmas; 
 
i) Colaborar na gestão dos recursos humanos afetos à 
vigilância dos recreios e limpeza das instalações, nos 
termos a definir com o Segundo Outorgante; 
 
j) Garantir que todos os materiais/equipamentos, que não 
sejam de desgaste rápido, adquiridos no âmbito do 
Programa das AEC, serão entregues à Coordenação da 
Escola, a qual terá a responsabilidade de os incluir em 
inventário próprio, dando conhecimento do mesmo ao 
Primeiro Outorgante. 
 
k) Analisar e adquirir, no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, os bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que integrarão o 
imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo, em articulação com o Primeiro e o Segundo 
Outorgantes; 
 
l) Permitir, excecionalmente e nos termos a definir entre 
as partes, que os bens móveis/equipamentos que integram 
o imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo e adquiridos no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, possam ser 
utilizados pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo escrito de 
controlo de utilização. 

 
Cláusula Quinta 
(Da Logística) 

 
A lecionação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços previamente acordados entre o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes. 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal e à data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano letivo 2015/2016. 
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Cláusula Sétima 
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
entidades nacionais competentes em matéria de Educação. 
 
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
____________________ 
(Hugo Martins) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
____________________ 
(___________________) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
____________________ 
(___________________)” 
 

 
 
 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Ministério da Educação e Ciência, define, entre outras, as 
regras a observar na oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino 
básico, bem como o regime de acesso ao apoio financeiro 
a conceder pelo Ministério da Educação e Ciência no 
âmbito das mesmas atividades. 
 

2. A referida portaria aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico. 
 
3. No âmbito da portaria, consideram-se AEC as 
atividades que sejam de caráter facultativo e de natureza 
eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, 
nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, 
científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, 
de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na 
educação. 
 
4. As referidas atividades traduzem-se numa oferta 
obrigatória e de frequência gratuita, sendo a inscrição 
facultativa, e que se desenvolvem ao longo do ano letivo 
dirigidas aos alunos do 1º ao 4º ano do 1º ciclo do ensino 
básico público. 
 
5. As atividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo excecionalmente 
ocorrer em regime duplo, quando as instalações não 
permitam o funcionamento em regime normal, mais 
precisamente, quando o número de turmas constituídas 
for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Define a portaria que no recrutamento e contratação 
dos respetivos profissionais devem ser tidos em conta os 
recursos docentes de carreira existentes nos próprios 
agrupamentos de escolas para afetar às AEC, após o 
cumprimento do despacho normativo relativo à 
distribuição do serviço docente, conforme indicado na 
alínea a), número 2, do Artigo 16.º da mesma portaria. 
 
7. Na planificação das AEC devem ser tidos em conta, os 
recursos existentes na comunidade, nomeadamente IPSS, 
associações culturais, entre outros. 
 
8. Define ainda o Artigo 14.º da referida portaria que a 
entidade que seja promotora das AEC nos termos da 
alínea b) do Artigo 13.º (Autarquias locais) pode essa 
entidade constituir parcerias com as demais entidades nele 
referidas ou com outras entidades públicas e privadas com 
ou sem fins lucrativos, para a concretização das AEC, 
designadamente, para a seleção e recrutamento dos 
profissionais que venham a assegurar o desenvolvimento 
das atividades, mediante a celebração de um protocolo de 
colaboração, cujos termos constam no Artigo 15.º da 
portaria e terão de identificar as atividades de 
enriquecimento curricular a desenvolver, a duração 
semanal de cada atividade, o local ou locais de 
funcionamento, as responsabilidades e competências das 
partes, o número de alunos em cada atividade e os 
recursos humanos necessários ao funcionamento das 
AEC. 
 
9. No âmbito da Clausula 3ª, do Contrato de Execução 
respeitante à Transferência de Competências para o 
Município em matéria de Educação, publicado no Diário 
da República Nº 28, 2ª Série, de 27 de outubro de 2009, o 
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Município de Odivelas enquanto Entidade Promotora do 
Programa das AEC apresentará junto da Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) os dados 
referentes à sua implementação, conforme definido no 
Artigo 21.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Hugo Martins adiante designado 
por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE __________, com sede 
na Escola ___________, Rua __________________, 
____________, Pessoa Coletiva n.º _____________, 
neste ato representado pelo/a Senhor/a Diretor/a do 
Agrupamento, Professor/a ____________________, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
_______________________, IPSS, com sede na Rua 
______________ – ____________, Pessoa Coletiva n.º 
____________ neste ato representado pelo/a Senhor/a 
Diretor/a, ____________, adiante designado por 
TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pela Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, do Ministério da Educação e Ciência, com o 
presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre as 
Partes, cujo objetivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento do 
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, 
na(s) Escola(s) ________. 
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das atividades de enriquecimento curricular a 
desenvolver, a duração semanal de cada atividade, o local 
ou locais de funcionamento, as responsabilidades e 
competências das partes, o número de alunos em cada 
atividade e os recursos humanos necessários ao 
funcionamento das AEC constam do Anexo I, que dele 
faz parte integrante. 
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior poderá ser 
objeto de atualização sempre que tal se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Elaborar e apresentar a proposta de candidatura ao 
Programa em questão, nos termos definidos pelos 
diplomas do Ministério da Educação e Ciência; 
 
b) Proceder à transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro definido 
nos termos do Artigo 20.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, tendo por referência os dados constantes no 
Anexo I ao presente Acordo, em três tranches sendo a 
primeira transferência realizada até ao dia 15 do mês de 
início do 1º período letivo /setembro 2015; a segunda 
transferência até ao dia 15 do mês do término do 1º 
período letivo /dezembro de 2015 e a terceira e última 
transferência, até ao dia 15 do mês de início do 3º período 
letivo /abril 2016; 
 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Segundo e Terceiro Outorgantes, tendo 
em conta, as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, bem 
com os espaços físicos afetos ao programa; 
 
d) Efetuar o acompanhamento da implementação, 
aplicação e resultados do Programa, em conjunto com o 
Segundo e Terceiro Outorgantes; 
 
e) Monitorizar o processo de inventariação dos materiais e 
equipamentos adquiridos pelo Terceiro Outorgante, em 
conjunto com o Segundo Outorgante. 
 
f) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do Programa 
das Atividades de Enriquecimento Curricular, de bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que integrarão o 
imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo, em articulação com o Segundo e o Terceiro 
Outorgantes; 
 
g) Permitir, excecionalmente e nos termos a definir entre 
as partes, que os bens móveis/equipamentos que integram 
o imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo e adquiridos no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, possam ser 
utilizados pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo escrito de 
controlo de utilização; 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Inventariar os recursos docentes de quadro, próprios do 
agrupamento de escolas, disponíveis para a realização de 
uma ou mais AEC, no sentido de estes serem 
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obrigatoriamente afetos às AEC, nos termos do Artigo 
16.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto.  
 
b) Organizar os processos de inscrição dos alunos no 
Programa e desencadear os procedimentos inerentes à 
formação das turmas, em função da carga horária semanal, 
do local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada atividade; 
 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Terceiro Outorgantes, tendo 
em conta as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida dentro dos limites da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos a afetar a cada 
atividade; 
 
d) Planificar, supervisionar e acompanhar a programação 
das AEC, tendo por base o Projeto Educativo do 
respetivo Agrupamento de Escolas, garantindo a 
articulação de todos os componentes curriculares; 
 
e) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com os objetivos definidos no projeto 
educativo do agrupamento de escolas, o Plano Anual de 
Atividades do Estabelecimento de Ensino bem como 
outras diretrizes produzidas pelo Ministério da Educação 
e Ciência, submete-la à aprovação do Conselho 
Pedagógico e à deliberação do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas; 
 
f) Colaborar com o Terceiro Outorgante na seleção, 
recrutamento e contratação dos professores para as AEC, 
em conformidade com as orientações da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto que regula o Programa; 
 
g) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica 
conforme definido no Regulamento Interno do 
agrupamento de escolas e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com a entidade promotora e a 
entidade parceira; 
 
h) Efetuar a avaliação da implementação, aplicação e 
resultados do Programa, conjuntamente com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgantes; 
 
i) Referir em sede de Regulamento Interno as implicações 
das faltas às Atividades de Enriquecimento Curricular, nos 
termos do Artigo 8.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de 
agosto; 
 
j) Proceder ao inventário de todos os 
materiais/equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante no âmbito do programa das AEC dando 
conhecimento do mesmo ao Primeiro Outorgante. 
 
k) Analisar e aprovar a aquisição, no âmbito do Programa 
das Atividades de Enriquecimento Curricular, de bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que integrarão o 

imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo, em articulação com o Primeiro e o Terceiro 
Outorgantes; 
 
l) Permitir, excecionalmente e nos termos a definir entre 
as partes, que os bens móveis/equipamentos que integram 
o imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo e adquiridos no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, possam ser 
utilizados pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo escrito de 
controlo de utilização; 
 
m) Facultar ao Ministério da Educação e Ciência, 
informação relativa ao perfil dos recursos docentes afetos 
às atividades de enriquecimento curricular, 
designadamente os respeitantes às habilitações literárias e 
qualificações profissionais; 
 
n) Garantir a abertura e o fecho das instalações destinadas 
ao desenvolvimento das AEC, bem como colaborar na 
disponibilização dos recursos humanos para a vigilância 
dos recreios e limpeza das instalações, nos termos a 
definir entre as partes. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 
 

O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Selecionar e recrutar, em articulação com o Segundo 
Outorgante, os professores para as AEC, em 
conformidade com as orientações da Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto que regula o Programa; 
 
b) Efetuar a gestão quotidiana das AEC em articulação 
com o Segundo Outorgante e garantir a substituição dos 
professores, no caso de ausência pontual ou continuada; 
 
c) Assegurar a existência de um elemento de coordenação 
das AEC com a função de garantir o funcionamento 
regular do programa; 
 
d) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Segundo Outorgantes, tendo 
em conta as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, os 
horários de cada atividade, bem como os espaços físicos 
afetos ao Programa; 
 
e) Garantir a implementação do Programa de acordo com 
os horários semanais definidos em conjunto pelas partes e 
o local determinado para o funcionamento de cada 
atividade, tendo igualmente em conta, as orientações 
programáticas bem como outras diretrizes produzidas 
pelo Ministério da Educação e Ciência; 
 
f) Efetuar o pagamento aos professores através das verbas 
transferidas pelo Primeiro Outorgante e elaborar mapas 
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trimestrais de custos a enviar à Câmara Municipal de 
Odivelas no final de cada período letivo, tendo em conta 
o número de alunos a frequentar as AEC, a fim de se 
proceder aos eventuais acertos nos montantes das 
transferências subsequentes; 
 
g) Apresentar documentos de quitação dos comprovativos 
dos valores pagos aos professores, ou cópia do contrato. 
No caso de se tratar de uma contratação de serviço, 
deverá a Entidade Gestora solicitar este comprovativo à 
entidade contratada; 
 
h) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, assumindo integral 
responsabilidade pela não utilização das referidas verbas 
para o fim a que se destinam; 
 
i) Remeter ao Primeiro Outorgante, no final do 1º, 2º e 3º 
períodos letivos, relatório com a relação das despesas 
efetuadas, acompanhado de cópias digitalizadas das 
respetivas faturas ou recibos comprovativos das mesmas; 
 
j) Colaborar na gestão dos recursos humanos afetos à 
vigilância dos recreios e limpeza das instalações, mediante 
a negociação prévia dos seus termos entre as partes; 
 
k) Garantir que todos os materiais/equipamentos, que não 
sejam de desgaste rápido, adquiridos no âmbito do 
Programa das AEC, serão entregues à Coordenação da 
Escola, a qual terá a responsabilidade de os incluir em 
inventário próprio, dando conhecimento do mesmo ao 
Primeiro Outorgante; 
 
l) Analisar e adquirir, no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, os bens 
móveis/equipamentos e consumíveis que integrarão o 
imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo, em articulação com o Primeiro e o Segundo 
Outorgantes; 
 
m) Permitir, excecionalmente e nos termos a definir entre 
as partes, que os bens móveis/equipamentos que integram 
o imobilizado corpóreo, afeto a um estabelecimento 
educativo e adquiridos no âmbito do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, possam ser 
utilizados pelas escolas que fazem parte do mesmo 
agrupamento de escolas, através de um registo escrito de 
controlo de utilização; 

 
Cláusula Quinta 
(Da Logística) 

 
A lecionação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços previamente acordados entre o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal e à data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano letivo 2015/2016. 

 
Cláusula Sétima 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
entidades nacionais competentes em matéria de Educação. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
____________________ 
(Hugo Martins) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
____________________ 
(___________________) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
____________________ 
(___________________)” 
 

 
 
(Aprovado por maioria) 
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DECLARAÇÃO DE BRUXELAS 
"PLEDGE TO PEACE" 

 

 
 

PROPOSTA PARA A SUBSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 
BRUXELAS "PLEDGE TO PEACE" - COMPROMISSO PARA A PAZ 

 
Aprovar a subscrição da Declaração de Bruxelas “Pledge 
to Peace” – Compromisso para a Paz, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/8906, de 2015-08-
31. 
 
Inspirada nos ideais universais da dignidade do ser 
humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade, 
consignados na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, a presente Declaração visa 
fundamentalmente incentivar projetos e ações destinados 
a promover a paz, com base nesses ideais, inspirando e 
apoiando os seus subscritores na identificação e 
desenvolvimento dos mesmos. 
 
Pode subscrevê-la qualquer entidade local, nacional, 
internacional, pública ou privada, desde que se 
proponham a desenvolver ações e projetos de difusão da 
paz. 
 
A entidade subscritora acorda conferir periodicamente o 
título de “Embaixador da Pledge to Peace” a uma ou mais 
pessoas que tenham empreendido iniciativas em sintonia 
com os objetivos da Declaração (de acordo com o 
exposto no Apêndice da Declaração). 
 
A “Pledge to Peace” no seu Artigo 6.º recomenda também 
às entidades subscritoras que anunciem e divulguem as 
suas iniciativas no Dia Internacional da Paz das Nações 
Unidas, celebrado anualmente a 21 de setembro. 
 
A subscrição da Declaração é gratuita e efetua-se através 
do preenchimento de um Formulário de Registo que 
deverá ser remetido à Associação Percorsi. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A SHINE IBERIA 

SLU- SUCURSAL PORTUGAL 
 

Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o 
Município de Odivelas e a Shine Iberia Slu-Sucursal 
Portugal, para a cedência do Auditório e uma sala de 
apoio (Black Box) do Centro Cultural Malaposta, nos dias 
05, 06, 12, 13 e 14 de agosto de 2015, das 8 horas às 20 

horas, sito na Rua Angola, Olival Basto, 2620-492 
Odivelas, para a realização dos castings para o programa 
“The Voice Portugal”, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/8484, de 2015-08-14. 

 
 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 

SHINE IBERIA SLU- SUCURSAL PORTUGAL 
 

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 
pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana de 
Carvalho Amador, adiante designado por Primeiro 
Outorgante 
 
e 
 
Shine Iberia Slu- Sucursal Portugal, com sede na Av. da 
República, 25, 5º C, 1050-186 Lisboa, Contribuinte Fiscal 
n.º 980465460, representado neste ato pelo Produtor 
Executivo, Hélder Marques, 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) 
 

As partes acordam em estabelecer uma parceria no âmbito 
da qual, o Primeiro Outorgante cede à Segunda 
Outorgante o Auditório e uma sala de apoio (Black Box) 
do Centro Cultural Malaposta, sito na Rua Angola, Olival 
Basto, 2620-492 Odivelas, para a realização do casting 
final do programa The Voice Portugal, a ser emitido pela 
RTP 1. 

 
Cláusula Segunda 

(Datas) 
 

A cedência das instalações identificadas na cláusula 
anterior ocorrerá nos dias 05, 06,12, 13 e 14 de agosto 
2015, das 8h às 20h. 

 
Cláusula Terceira 
(Equipamento) 

 
A cedência referida na cláusula primeira não abrange 
qualquer apoio técnico e logístico, quer quanto a materiais 
quer quanto a recursos humanos, que se mostrem 
necessários, os quais são da exclusiva responsabilidade da 
Segunda Outorgante. 
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Cláusula Quarta 
(Contrapartidas) 

 
1. No âmbito da parceria ora instituída, a Segunda 
Outorgante pagará ao Primeiro Outorgante, a quantia 
global de € 400,00 (quatrocentos euros), abrangendo tal 
valor, o IVA calculado à taxa legal em vigor. 
 
2. A quantia indicada no número anterior será paga até ao 
final do mês de agosto. 
 
3. Para além do pagamento referido na cláusula anterior, a 
Segunda Outorgante assume, ainda, o compromisso de: 
 
a) Apresentar um cartão publicitário com o logotipo do 
Primeiro Outorgante e do Centro Cultural Malaposta no 
final de um dos programas a apresentar; 
 
b) Incluir os conteúdos referidos nas alíneas anteriores nas 
redes sociais do programa (facebook e site RTP) e nos 
programas diários com emissão na RTP1, em horário 
nobre de segunda e sexta-feira. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
a) Ceder as instalações identificadas na cláusula Primeira, 
nos dias e horários indicados; 
 
b) Assegurar o normal e correto funcionamento das 
instalações utilizadas, bem como as condições de higiene, 
nos termos da legislação aplicável; 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

A Segunda Outorgante compromete-se a: 
 
a) Cumprir com as normas de funcionamento do Centro 
Cultural Malaposta; 
 
b) Efetuar as apólices de seguros exigidos por lei; 
 
c) Não instalar equipamentos que, de algum modo, 
danifiquem ou adulterem as instalações; 
 
d) Não danificar as instalações cedidas pela Primeira 
Outorgante;  

 
Cláusula Sétima 

(Denúncia) 
 

1. As partes reservam-se no direito de denunciar, 
fundamentadamente, o presente protocolo, caso se 
verifiquem alterações graves ao estabelecido no mesmo. 
 

2. A denúncia referida no número anterior deverá ser 
comunicada entre as partes, logo que possível, devendo a 
Segunda Outorgante proceder à retirada dos materiais e 
equipamentos que lhe pertençam, caso os mantenha nas 
instalações, no período máximo de 24 horas. 

 
Cláusula Oitava 

(Entrega das Instalações Cedidas) 
 

1. No termo do presente protocolo ou em caso de 
denúncia do mesmo, as instalações cedidas deverão ser 
devolvidas pela Segunda Outorgante no estado em que as 
recebeu, ou seja, em bom estado de conservação, 
ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente 
utilização. 
 
2. As deteriorações e prejuízos causados por atuação 
culposa por parte da Segunda Outorgante serão da sua 
inteira responsabilidade, pelo que terá de proceder às 
reparações, substituições ou ressarcimento que se 
afigurem necessárias para repor a situação inicial. 
 
4. O Primeiro Outorgante não se responsabiliza por 
nenhum material ou equipamento que a Segunda 
Outorgante deixe nas instalações cedidas, após a 
desmontagem dos mesmos, não sendo devida qualquer 
indemnização. 

 
Cláusula Nona 

(Alterações) 
 

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

 
Cláusula Décima 

(Cessão) 
 

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

 
Cláusula Décima Primeira 

(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. 
 
Odivelas, 05 agosto de 2015. 
 
O Primeiro Outorgante  O Segundo Outorgante 
___________________  __________________ 
(Susana de Carvalho Amador)  (Hélder Marques)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE 
REABILITAÇÃO URBANA 

 

 
 

PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA DO NÚCLEO ANTIGO DE ODIVELAS 

 
Aprovar a delimitação de uma Área de Reabilitação 
Urbana do Núcleo Antigo de Odivelas, com uma área de 
=78ha, que incorpora o espaço central da Freguesia de 
Odivelas, correspondente ao seu centro histórico e à sua 
1.ª expansão do século XX, sendo limitada a Norte pela 
urbanização da Quinta do Mendes e pelo eixo definido 
pela Rua Major Caldas Xavier e Rua Almeida Garret, a 
Nascente pela via rodoviária estruturante IC22 (Radial de 
Odivelas), a Poente pela Av. Miguel Torga/Urbanização 
Colinas do Cruzeiro e pelo eixo definido pela Rua de 
Santo António e a Rua Aires Ornelas e, a Sul, pela Ribeira 
de Odivelas e via rodoviária estruturante IC17 (Circular 
Regional Interna de Lisboa), de acordo com o proposto 
na Informação 007/DPUPE/FL/2015, de 2015-09-01, e 
conforme documento que se encontra anexo à 
informação. 
 
Carece da deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 
 

PROPOSTA DE PLANO ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO (PEDU) DE ODIVELAS 

 
Aprovar o programa de candidatura do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano de Odivelas/PEDU 
Odivelas 2014-2020, de acordo com o proposto na 
Informação 009/DPUPE/FL/2015, de 2015-09-03, 
conforme documento que se encontra anexo à 
informação. 
 
 
“(…) 2. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS 
 
Propõe-se a implementação de um processo de 
regeneração urbana, que se assuma como um elemento 
estratégico de desenvolvimento concelhio num contexto 
local mas, também, regional, e que pretende, como 
desígnio principal, (re)animar o centro de cidade, 
conferindo-lhe urbanidade e identidade, promovendo 
estratégias de mobilidade urbana mais sustentáveis bem 
como apoiar as comunidades socialmente mais 

desfavorecidas. (…)”(Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

PEDU Odivelas 2014-2010, página 3) 
 
Carece da deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA O FORNECIMENTO DE 
GÁS NATURAL EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

 
Aprovar a autorização da despesa/decisão de contratar, 
bem como a abertura e tipo de procedimento, nos termos 
dos artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
na sua atual redação, para o fornecimento de gás natural 
em diversas instalações municipais no âmbito de um 
agrupamento de entidades, de acordo com o proposto na 
Informação Interno2015/9073 de 2015-09-07: 
 
“(…) 1. Tipo de procedimento: 
 
Nos termos da regra geral de escolha de procedimento e 
do valor máximo do beneficio económico, propõe-se a 
adoção de um concurso público, de acordo com o 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20º do CCP. 
 
2. Tramitação procedimental e peças processuais: 
 
2.1. Representante legal do agrupamento: Câmara 
Municipal de Loures (Município de Loures), delegando o 
Município de Odivelas, no representante legal do 
agrupamento, todos os atos necessários para a condução 
do procedimento adjudicatório, nos termos do artigo 39.º 
do CCP; 
 
2.2. Propõe-se que sejam designados os seguintes 
elementos do júri, por parte do Município de Odivelas: 
 
▪ Dr. Joaquim Coelho (GGPAG) 
▪ Dr. Jorge Luz (GGPAG) 
 
2.3. Preço Base: O preço base para o presente 
procedimento, para o Município de Odivelas, será de 
€613.800,00 (seiscentos e treze mil, oitocentos euros), ao 
qual acresce IVA à Taxa legal em vigor, dando um valor 
anual estimado de € 204.600,00 (duzentos e quatro mil, 
seiscentos euros) (…)” (Informação Interno2015/9073 de 2015-09-07) 
 
Carece da deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 14/1989 
BAIRRO CASAL DO RATO, LOTE 116, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

PONTINHA E FAMÕES - PROCESSO N.º 31158/OM 
 

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 14/1989 
do Bairro Casal do Rato, na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões, para o lote 116, em nome de Maria 
Ester Pereira Pinto Raposo. A alteração pretendida 
consiste na substituição da área de construção afeta a 
atividades económicas por mais um fogo. Não se trata de 
uma alteração que vise legalizar fogos já existentes e não 
previstos no alvará. A alteração nos parâmetros globais do 
loteamento, considerando o 2.º aditamento, reflete-se no 
aumento de 1 fogo passando ao total de 605, aumento da 
área de implantação em mais 12,00 m2 e no aumento da 
densidade habitacional que passa a 29,51 fogos/hectare, 
nos termos constantes na informação técnica n.º 
125/MS/DGOU/DRRU/15, de 7 de agosto de 2015, de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
5510 do processo, de 2015-08-17, e nas seguintes 
condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
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 art.º 44º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
 - Aceitação do valor € 2.817,18 (dois mil, oitocentos e 
dezassete euros e dezoito cêntimos), como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (18,33m2), prevista no n.º 4 do art.º 44º 
do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica n.º 125/MS/DGOU/DRRU/15, que 
consta do processo mencionado em epígrafe. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 224, UNIÃO DE FREGUESIA 
DE RAMADA E CANEÇAS - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 

 
Aprovar a substituição de hipoteca legal, constituída sobre 
o lote 224, da Rua Fernando Lopes Graça, inserido no 
Bairro das Granjas Novas, União das Freguesias de 
Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 11374 de 
2015-08-19, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor 

de € 552,06 (quinhentos e cinquenta e dois euros e seis 
cêntimos), em nome de B.S.L – Build Sand & Land, 
Imobiliária, S.A, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
1/2000, de 31 de janeiro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 60.2015, de 2015-08-31, e na informação 
técnica n.º 113/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015-08-24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 81/PRES/2015 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para a 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
- Adenda ao Despacho N.º 39/PRES/2015 
 
Na sequência da cessação de funções da trabalhadora 
Isabel Elisa da Silva Marques Baptista Figueiras nesta 
Câmara Municipal, o Grupo de Trabalho para a 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, passa a ter a 
seguinte composição:  
 
Representantes da CMO:  
 
• João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano (Diretor 
do Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial);  
 
• Luís Manuel da Conceição Jorge (Diretor do 
Departamento Obras Municipais, Habitação e 
Transportes);  
 
• António Henrique Moreira de Sousa (Diretor do 
Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico);  
 
• Rui Gonçalves Simões Pereira do Nascimento (Diretor 
do Departamento Gestão Educativa, Juventude Cultura e 
Ambiente);  
 
Suplentes da CMO:  
 
▪ Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte (Chefe da 
Divisão Recursos Humanos e Formação); 
 
▪ Gabriel Davide Lopes Caetano (Chefe da Divisão de 
Educativa) 
 
Representantes dos trabalhadores: 
 
▪ Paulo Bernardo e Sousa (Técnico Superior);  
 
▪Simone Maria Moreira de Carvalho (Técnico Superior);  
 
▪ Vítor José Antunes Pinheiro (Técnico Superior); 

▪ Carlos Alberto Fernandes (Técnico Superior); 
 
Suplentes dos representantes dos trabalhadores:  
 
▪Anabela Alves Pires (Técnico Superior);  
 
▪Cláudia Margarida Simões Lopes (Técnico Superior); 
 
Odivelas, 7 de setembro de 2015. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 18/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º David Álvares 
Monteiro Gil, durante o período compreendido entre os 
dias 14 a 18 de setembro de 2015, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 14 de setembro de 2015 
 

O Diretor do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo 
Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho 08/GVPCT/2015, 

 
António de Sousa, Arq.º 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 64/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2002  
do Bairro da Mimosa- Freguesia de Odivelas  

 
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 5/2002 do Bairro da Mimosa para os lotes 
39 e 43, 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 
uteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  
O processo de loteamento n.º 46692/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 18 de agosto de 2015 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

EDITAL N.º66/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 8/2002 
Bairro Novo das Queimadas – União das 

Freguesias de Pontinha e Famões 
 

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 8/2002 do Bairro Novo das Queimadas 
para o lote 89, 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 
uteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  

O processo de loteamento n.º 32925/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 18 de agosto de 2015 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

EDITAL N.º 72/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/89 
Bairro Casal da Silveira – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 

 
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 5/89 do Bairro Casal da Silveira para os 
lotes 565 e 907, consideram-se notificados os 
proprietários de lotes, edifícios ou frações autónomas 
localizados na área dos alvarás de loteamento n.º 2/85, 
5/85 e 6/89 para se pronunciarem, por escrito, sobre a 
alteração pretendida, no prazo de 10 dias uteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 28234/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 26 de agosto de 2015 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2002 
B.º da Mimosa – Odivelas 

 
2.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 7.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas datada de 9 de abril de 2014, onde 
foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração 
ao alvará de loteamento n.º 5/2002, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe em nome de 
António de Figueiredo e António José Bogarim Lage. 
 
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 5/2002 Pretensão 

Lote Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. Pisos Fogos A.E. Área 

Lote 
Área 
Impl. 

Área 
Cons. Pisos Fogos A.E. 

101 280m2 100m2 200m2 2 1 0 280m2 217m2 434m2 2 1 1 Armazém 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de 
áreas de cedência para equipamentos de utilização 
coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e de utilização coletiva, foram 
contabilizadas as áreas de natureza privada, 
designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes 
privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo 
de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização 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, 18 de agosto de 2015 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/89 
B.º Casal da Silveira – Pontinha/Famões 

 
12.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 18.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas datada de 24 de setembro de 2014, 
onde foi deliberada por maioria a aprovação da alteração 
ao alvará de loteamento n.º 5/89, determina que se emita 
o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe em nome de Palmira 
da Conceição Lopes.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará são 
as seguintes: 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do Lote: 
 

Alvará 5/89 Pretensão 

Lote Área 
Lote Área Impl. Área 

Cons. situação pisos fogos Área Lote Área 
Impl. 

Área 
Cons. situação pisos fogos 

219 250m2 120m2 240m2 Existente 2 2 150m2 135m2 315m2 Existente 2+sotão 4 

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 
considerando que, no âmbito do alvará de loteamento n.º 
5/89, as cedências asseguram uma densidade habitacional 
de 45 fogos/ha. 
 
Verifica-se que 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, 18 de agosto de 2015 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 4/2000 
B.º Trigache Centro – Pontinha/Famões 

 
2.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 3.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas datada de 4 de dezembro de 2013, 
onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2000, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe em nome de 
Narciso Luís da Silva Santos e Maria Dolores Brito Freire 
Santos.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aos parâmetros urbanísticos do Lote: 
 

Alvará 4/2000 Pretensão 

Lote Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

Pisos Fogos Anexos Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

Pisos Fogos Anexos 

21 308m2 114m2 228m2 2 1 12 308m2 114m2 228m2 2 2 25 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de 
áreas de cedência para equipamentos de utilização 
coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e de utilização coletiva, foram 
contabilizadas as áreas de natureza privada, 
designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes 
privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo 
de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização 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, 18 de agosto de 2015 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Atos com eficácia externa efetuados, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, no período compreendido 
entre 3 e 31 de agosto de 2015, nos termos da informação n.º 
Interno/2015/9042, de 2015.09.04: 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União de Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vítor Manuel Vieira Henriques) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.03 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio “Serra do Porto”, Junta da União de 
Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vivência da Conceição Rocha) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.03 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio “Serra do Porto”, Junta da União de 
Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário:Laurinda da Conceição Vieira) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
D. Dinis, lote 85, Casal das Queimadas, Junta da União de 
Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Gomes de Barros) 
(Processo 73/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio “Serra do Porto”, Junta da União de 
Freguesias da Pontinha e Famões , nos termos do nº 1 do Artº 

42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria do Rosário da Conceição Vieira) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio “Serra do Porto”, Junta da União de 
Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Alberto da Conceição Vieira) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio “Serra do Porto”, Junta da União de 
Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário:Maria Helena da Conceição Almeida) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”, 
Junta da União de Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Isabel da Conceição Vieira Alves) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União de Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Manuel Vieira Aires) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União de Freguesias da Pontinha e Famões nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Carlos Vieira Alves) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União de Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria José Lopes Amaral) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União de Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Leonilde do Amaral Antunes) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Manuela Leitão dos Reis Colaço) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Alzira da Cunha dos Reis) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim António Couto dos Reis) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Manuel Couto dos Reis) 
(Processo 68/DFM/15 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Carlos Ribeiro Pires) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Luísa Pinheiro dos Santos Soares Santo ) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, , nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Regina dos Santos Pôla de Jesus) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, prédio denominado “Serra do Porto”,  
Junta da União das Freguesias da Pontinha e Famões, , nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Nicolau Pontes Pires) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
artigo 10.º, Secção J, Prédio denominado “Serra do Porto”  
Junta da União das Freguesias de Pontinha e Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ernesto Fernandes dos Santos Garcia) 
(Processo 68/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
D. Dinis, lote 85, Casal das Queimadas Junta da União das 
Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aníbal Martins Joaquim) 
(Processo 73/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
D. Dinis, lote 93, Casal das  Queimadas, Junta da União das 
Freguesias da Pontinha e Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Zulmira da Fonseca Vieira) 
(Processo 74/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Granjas, lote 22, Bairro das Granjas Novas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Nuno Miguel Pereira dos Anjos Valverde) 
(Processo 72/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Granjas, lote 20, Bairro das Granjas Novas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Guilherme Nunes Coelho e Maria da Luz 
Henriques Coelho) 
(Processo 71/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Granjas, lote 18, Bairro das Granjas Novas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Miguel de Sá Carneiro Furtado Martins e 
Felicidade R. Ascenção Furtado Martins) 
(Processo 70/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Granjas, lote 18, Bairro das Granjas Novas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Marlene R. Ascenção F. Granero e Juan Pablo 
Ferreira Granero) 
(Processo 70/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Granjas, lote 18, Bairro das Granjas Novas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Felicidade de Ascenção F. Rodrigues da Silva) 
(Processo 70/DFM/15) 

Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Sérgio,lote 37, Bairro das Sete Quintas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vitalino Moreira Rato) 
(Processo 114/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Sérgio, lote 37, Bairro das Sete Quintas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Adelaide de Jesus Ildefonso) 
(Processo 114/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António Sérgio, lote 37, Bairro das Sete Quintas, Junta da União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Manuel Ferreira) 
(Processo 75/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
José Afonso, lotes 43 e 44, Pedernais Junta da União das 
Freguesias da Ramada e Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Eduarda de Jesus Ribeiro Gomes) 
(Processo 78 e 73/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.08.20 
 
 
DESPACHO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS DA VIA 
PÚBLICA 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 504, com matrícula 
PH-63-37, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
102/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.04.15 
Data da remoção: 2015.08.03 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 18 – 22 de setembro de 2015  

31 
 

Assunto: Remoção de um veículo Alfa Romeu, com matrícula 
RH-92-57, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 34/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.09 
Data da remoção: 2015.08.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Scenic, com matrícula 
38-97-LB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 36/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.28 
Data da remoção: 2015.08.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Twingo, com 
matrícula 30-26-DR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 33/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.28 
Data da remoção: 2015.08.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 
UI-69-37, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 34/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.28 
Data da remoção: 2015.08.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 19, com matrícula 86-
42-AB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 35/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.28 
Data da remoção: 2015.08.05 
 

Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
84-14-AQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 35/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.28 
Data da remoção: 2015.08.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Vanette, com matrícula 
UX-55-60, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 36/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.28 
Data da remoção: 2015.08.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 84-
04-EB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 37/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.11 
Data da remoção: 2015.08.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford, com matrícula 58-52-
EB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 73/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.11 
Data da remoção: 2015.08.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford, com matrícula 96-44-
OQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
103/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.18 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
XQ-07-25, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
104/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, sem matrícula, 
nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
105/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 306 D, com matrícula 
47-80-GD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
106/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Transporter, com 
matrícula 15-10-AZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 107/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Transporter, com 
matrícula 76-10-GQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 108/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.24 
 

Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Transporter, com 
matrícula 36-36-DB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 109/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 59-
JC-68, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
110/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo Daewoo Matiz, com matrícula 
24-53-NH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 111/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Cinquecento, com 
matrícula 48-43-DV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
112/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 307, com matrícula 
40-BRQ-06, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
113/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.26 
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Assunto: Remoção de um veículo Fiat Uno, com matrícula UA-
07-18, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 37/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Zx, com matrícula 42-
72-CI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 74/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
53-30-DO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 75/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Transporter, com 
matrícula 67-41-LB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 76/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Atos, sem matrícula, 
nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 77/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.25 
 

Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com matrícula 
97-81-NH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 78/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 20-
70-HM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 79/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com matrícula 
XR-20-47, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 80/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
matrícula 86-19-JQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 81/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com 
matrícula RH-76-07, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 38/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.24 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 18 – 22 de setembro de 2015 

34 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Express, com 
matrícula 30-78-IX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 39/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Orion, com matrícula SJ-
39-32, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 40/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com matrícula 12-
72-EA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 41/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Panda, com matrícula 
XC-15-25, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 42/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.31 
 
Assunto: Remoção de um veículo Suzuki Swift, com matrícula 
XP-47-45, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 43/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.31 
 

Assunto: Remoção de um veículo Jeep Grand Cherokee, com 
matrícula 77-98-QO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 114/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.08.17 
Data da remoção: 2015.08.31 
 
 
 

 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

BOLETIM MUNICIPAL DAS DELIBERAÇÕES E 
DECISÕES N.º 16 E 17 DE 2015 

FICHA TÉCNICA 
 

Nos Boletins Municipais das Deliberações e Decisões n.º 
16 e 17 de 2015, nas respetivas Fichas Técnicas consta 
como Diretor a Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas a Dr.ª Susana de Fátima Carvalho Amador, o 
que não está correto. 
 
Nos referidos Boletins o Diretor passou a ser o Dr. Hugo 
Manuel dos Santos Martins, em virtude de o mesmo ter 
assumido o cargo de Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, no âmbito da deliberação tomada na 7.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
a 17 de agosto de 2015, onde foi aprovado por 
unanimidade a “suspensão do mandato de Presidente da 
Câmara Municipal, de Susana de Carvalho Amador, desde 
o dia em que for apresentada em Tribunal a lista de 
candidatos a deputados apresentada pelo Partido Socialista 
no Círculo Eleitoral de Lisboa, que a mesma integra, e até 
ao dia 05.10.2015, de acordo com Requerimento assinado 
pela própria (…)” e de acordo com a informação 
divulgada na página interna do Município (Intranet), onde 
se pode ler: “Na sequência do Pedido de Suspensão de 
Mandato efetuado pela Sra. Presidente da Câmara e 
aprovado hoje, dia 17 de agosto, na 7.ª Reunião de 
Câmara Extraordinária, informamos que o Senhor 
Vereador Hugo Martins assumirá o exercício de funções 
de Presidente.”  
 
Pelo exposto, nos Boletins Municipais das Deliberações e 
Decisões n.º 16 e 17 de 2015, nas respetivas Fichas 
Técnicas, onde se lê: “Diretor: Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Fátima Carvalho 
Amador” deve ler-se: “Diretor: Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel dos Santos 
Martins” 
 
 
 


