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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 6 de fevereiro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

PME LÍDER 2018 
 
“Ao longo dos anos, o Município de Odivelas tem 
vindo a apostar no empreendedorismo enquanto 
modelo de desenvolvimento, com o objetivo 
último de alcançar uma comunidade local mais 
sustentável, coesa e cada vez mais próxima dos 
padrões europeus de modernidade e 
competitividade económica. 
 
Estamos empenhados em melhorar a qualidade 
do serviço que prestamos, diariamente, ao sector 
empresarial, através da agilização da tramitação de 
processos de licenciamento e apoio direto ao 
empresário. 
 
Para o Município de Odivelas é uma satisfação ter 
conhecimento que o IAPMEI - Agência para a 
Competitividade e Inovação, I.P. e seus Parceiros 
atribuíram a 57 empresas odivelenses o estatuto 
PME Líder 2018 pela sua solidez financeira, 
rentabilidade acima da média nacional, 
consolidação de resultados e contributos ativos na 
criação de riqueza e de emprego. 
 
Às empresas que alcançaram o estatuto PME Líder 
2018, pelo seu rigor e profissionalismo uma palavra 
de apreço e de incentivo por em cada dia 
continuarem a responder positivamente aos 
desafios empresariais. 
 
As PME Líder 2018: 
 

 A Um - Equipamentos e Material de Escritório, Lda. 
 
 Alartécnica - Comercialização e Montagem de 
Equipamento Eléctrico e Elevação, Lda. 
 
 Ambigroup Resíduos, S.A. 
 

 Ângelo Sousa Costa - Unipessoal Lda. 
 Angopeças Sociedade Comercial e Importadora de 
Peças, Lda. 

 
 AUTIELvolt, Lda. 

 
 Auto Reparadora Melo Falcão, Lda. 

 
 AUTO-CAMBOTA Lda.  

 
 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 

 
 Autozitânia II - Veículos e Peças, S.A. 

 
 Carceluz - Armazenista de Iluminação, Material 
Eléctrico e Electrodomésticos, Lda. 

 
 Casa de Saúde e Repouso da Amoreira, S.A. 

 
 Casa de Saúde e Repouso Solar de Caneças S.A. 

 
 Ecofrio −Reparação e Montagem de Equipamento 
Hoteleiro, Lda. 

 
 El Rei D. Dinis Actividades Hoteleiras, Lda. 

 
 Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda. 

 
 Esotérica Arte Importação e Exportação, Lda. 

 
 Espigas de Odivelas, Lda. 

 
 Estrela Polar - Cabeleireiros, S.A. 

 
 Farmácia Brochado, Unipessoal Lda. 

 
 Frigoríficos Imperial, Lda. 

 
 Frutas Esteves, Lda. 

 
 Futuritalhos, Lda. 

 
 Gallus.Come - Actividades Hoteleiras, Lda. 

 
 Grundéns Portugal, Lda. 

 
 Indusmelec - Material Eléctrico e Automatismos 
Industriais, Lda. 

 
 J. C. Sampaio, Lda. 

 
 JMC - José Maria Cardoso, Lda. 

 
 José Manuel Pinto Cavacas Alves, Lda. 

 
 Machorro & Filhos Lda. 

 
 Marques, Lda. 

 
 Micau - Indústrias Alimentares e Comércio Geral, S.A. 

 
 Mosaico - Publicidade, Unipessoal, Lda. 

 
 Oásis - Combustíveis e Lubrificantes, Lda. 

 
 Odiclima - Sociedade Técnica de Ar Condicionado, 
Lda. 

 
 Odifercol - Materiais de Construção, Lda. 
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 Oliveira & Castim, Lda. 
 

 Os Preguiças - Educação e Apoio Pedagógico, Lda. 
 

 Perfect Clean - Limpeza e Manutenção, Lda. 
 

 Piléu - Casa e Campo, Lda. 
 

 Primeassist - Serviços de Manutenção e Climatização, 
Lda. 

 
 Real Panóplia - Produções Gráficas e Serviços de 
Envelopagem, Lda. 

 
 Saghir - Construções, Pinturas e Revestimentos 
Unipessoal, Lda. 

 
 Sebastião Almeida Marcelino - Sociedade Unipessoal, 
Lda. 

 
 Siperba - Sociedade de Farmácia S.A. 

 
 Soandaimes - Sociedade de Andaimes, Lda. 

 
 Sociedade Produtos Alimentares Jofer Lda. 

 
 Sogaruop Sociedade Algarvia de Obras Publicas e 
Particulares Lda. 

 
 Soulima - Comércio de Peças, S.A. 

 
 Soupinto, Lda. 

 
 Tabomil - Comércio de Utilidades Domésticas e 
Confecções, Lda. 

 
 Tavares & E. Faria Tavares - Ferragens e Ferramentas, 
Lda. 

 
 Tenmega Portugal, Cabos e Condutores, Lda. 

 
 Termiso-Isolamentos e Instalações Especiais, Lda. 

 
 Termo Líder Manutenção e Assistência Técnica em 
Hotelaria Industrial, Lda. 

 
 Topbet Trabalhos de Obras Publicas e Pavimentos 
Betuminosos S.A. 

 
 Traço Criativo, Arquitectura, Planeamento e Design, 
Lda. 

 
É graças à dinâmica empresarial, capacidade de 
inovação e empreendedorismo dos nossos 
empresários que Odivelas é hoje um território de 
referência na Área Metropolitana de Lisboa.  
A construção de um Concelho que responda às 
necessidades de todos e todas, neste caso em 
particular do setor empresarial é o nosso incentivo 
diário. Pelo exposto, a Câmara Municipal de 
Odivelas, na sua 3ª Reunião Ordinária de 2019, 
delibera aprovar o presente Voto de Congratulação 
a estas empresas galardoadas, reconhecendo-se, 
assim, o seu esforço, dedicação e empenho no 
desenvolvimento económico do Concelho de 
Odivelas.” 
 
 

(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 06 de fevereiro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 
Ata da 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 25 de julho de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ATA DA 20.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 
Ata da 20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 17 de outubro de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2019 
3.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
3.ª Alteração Orçamental Extraordinária de 2019, 
nos termos dos Mapas anexos à informação n.º 
Interno/2019/1005, de 2019.01.31 e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, de acordo 
com o proposto na referida informação. 
 
 
“3.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 3.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2019 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade de ajustamentos (reforços e 
anulações) de algumas rubricas dos serviços 
municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, 
destaque para: 
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-Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo; 
 
No projeto “Comunicação relações Públicas e 
Protocolo – Apoio a Iniciativas” – o valor de 
52.500,00 euros (cinquenta e dois mil e quinhentos 
euros). 
 
 
-No Departamento Jurídico e de Administração 
Geral: 
 
O reforço de 10.000,00 euros (dez mil euros), 
relativo ao projeto “Encargos Diversos de Estrutura 
– Vigilância e Segurança” do Mosteiro S. Dinis. 
 
 
-No Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
No projeto “Transferência de Competências Escolas 
EB2,3 – Apetrechamento de Escolas EB2,3”, o valor 
de 100.000,00 € (cem mil euros); 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 205.142,76 Euros (duzentos e cinco 
mil, cento e quarenta e dois euros e setenta e seis 
cêntimos), verificando-se uma diminuição das 
despesas correntes no valor de 55.942,76 Euros 
(cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e 
dois euros e setenta e seis cêntimos), por 
contrapartida de um aumento de igual montante 
ao nível das despesas de capital, conforme quadro 
seguinte: 
 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 
 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

147.000,00 202.942,76 

Total de Despesas 
Capital 

58.142,76 2.200,00 

Total Geral 205.142,76 205.142,76 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma diminuição de 0,1 % 
das despesas correntes, bem como um aumento 
de 0,2 % das despesas de capital. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 
 
 
 

Equilíbrio Orçamental 
 

Receita 
Corrente 

Bruta 
Orçamentada 

72.791.405,66 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
65.257.282,93 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.791.405,66 Total (2) 68.261.197,58 

Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + 
Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo (3) =  
(1) - (2) 

4.530.208,08 

(un: euros) 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS 
 

 
 

CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE 
 
Consolidação da mobilidade intercarreiras da 
trabalhadora Catarina Ferreira Teixeira Matos da 
Silveira, com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2019, de acordo com a proposta n.º 02/PRES/2019, 
datada de 30 de janeiro de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 

 
 

ACORDO QUADRO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 
E SERVIÇOS CONEXOS 

 
Aquisição, por lotes, de “licenças de software 
Microsoft Enterprise Agreement e de serviços de 
Assistência Pós Venda”, no âmbito do “Lote 68 – 
Pacotes de Software”, do “Acordo Quadro de 
Licenciamento de Software e Serviços Conexos” da 
Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I.P. (ESPAP), por um período de dois anos, 
tendo como preço base previsto, para a totalidade 
do contrato, 276.278,32€ mais IVA, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/930, de 
2019.01.28. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, LOTE 8 
PROCESSO N.º 3/DMGAG/2019 

 
Ratificação da intenção de decisão de declaração 
de caducidade de adjudicação do Lote 8 -fruta 
com distribuição-, referente ao concurso público, 
em agrupamento de identidades adjudicantes -
Câmara Municipal de Loures e SIMAR de Loures e 
Odivelas-, para fornecimento de bens alimentares, 
lote 8 (fruta com serviço de distribuição) e 
Ratificação da Decisão de notificação à empresa 
“Entremolhos e Caixas, Lda”, por um prazo de cinco 
dias úteis, contados a partir da notificação, para se 
pronunciar, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/964, de 2019.01.30. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
21 de janeiro de 2019, na sua 30.ª reunião ordinária, 
de acordo com proposta de deliberação n.º 19/2019 
e documentos anexos, remetidos à Câmara 
Municipal de Odivelas através do ofício S/2726, de 
23.01.2019, dos SIMAR de Loures e Odivelas (anexos 
à informação n.º Interno/2019/964, de 2019.01.30). 
 
 
Nota: a adjudicação de lotes de bens alimentares referente a este 
concurso foi aprovada na 21.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 31 de outubro de 2018, publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22/2018, de 13 
de novembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS 
CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 2720/OD - DOMHT 

 
No âmbito da empreitada denominada “Criação 
de “Zona 30” – Centro Histórico de Odivelas” e 
remodelação da rede de abastecimento de águas 
a Odivelas – fase 1”, processo n.º 2720/OD-DOMHT, 
foi deliberado o seguinte, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/1057, de 
2019.01.02: 
 
1. Ratificação do ato, nos termos do n.º 3 do art.º 
164º do Código do Procedimento Administrativo 
em vigor, relativamente ao conteúdo da Ata de 
Reunião de Júri, datada de 16 de outubro de 2018 
(a fls. 866 e 867 do processo), na qual o Júri propõe 

ao órgão competente para a decisão de contratar a 
aprovação do Erro assumido em fase de análise de 
esclarecimentos a prestar; 
 
2. Relatório Final de Análise de Propostas, 
elaborado pelo Júri do Procedimento (a fls. 1101 a 
1113 do processo), no qual se propõe: 
 
-exclusão do concorrente GR4PT, S.A., nos termos 
da alínea d) do n.º 2 do art.º 146º do Código dos 
Contratos Públicos, ex vi n.os 1 e 2 do artigo 57.º do 
mesmo diploma legal; 
 
-adjudicação da empreitada à empresa 
CONSTRADAS – Estradas e Construção Civil, S.A. 
pelo valor global de 1.578.803,31€, a acrescer IVA à 
taxa legal em vigor. 
 
3. Cabimento e compromisso da despesa no PAO 
de 2019, cuja responsabilidade pertence à Câmara, 
no valor de 1.018.564,08€, a acrescer IVA à taxa 
legal em vigor; 
 
4. Minuta de contrato (fls. 1115 a 1121 do processo). 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
4 de fevereiro de 2019, na sua 31.ª reunião ordinária, 
de acordo com proposta de deliberação n.º 
36/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/4287, de 04.02.2019, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação Interno/2019/1057, 
de 2019.01.02). 
 
 
Nota: anterior deliberação referente a este concurso foi aprovada 
na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 
de agosto de 2018, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 16/2018, de 21 de agosto. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
 

FORNECIMENTO DE GAS NATURAL 
 
Relatório final e a minuta de contrato, no âmbito 
do concurso público para aquisição de 
fornecimento de Gás Natural para o Município de 
Loures, Município de Odivelas e GesLoures - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., em agrupamento 
de entidades, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/987, de 2019.01.31. 
 
 
Nota: anterior deliberação relativa a este concurso público para 
aquisição de gás natural foi aprovada na 21.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 31 de outubro de 2018, 
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publicada no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
22/2018, de 13 de novembro, e na 21.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 20 de dezembro de 2018, 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
25/2018, de 26 de dezembro). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO 
 

 
 

FATURAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DEZEMBRO DE 2018 

 
Reforço do cabimento existente para 
compromisso e pagamento da fatura n.º ZF2 
324038/0818, referente ao mês de dezembro de 
2018, no valor de €424.897,22, à empresa Águas do 
Tejo Atlântico, S.A. - Grupo Águas de Portugal, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/639, de 2019.01.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FATURAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA O ANO DE 2019 

 
Cabimento e compromisso anual da faturação 
para o ano de 2019, relativa à prestação de serviços 
de recolha e tratamento de efluentes pela 
empresa Águas do Tejo Atlântico, S.A. - Grupo 
Águas de Portugal, no valor estimado de 
4.626.962,80€, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/677, de 2019.01.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ACORDO DE EXECUÇÃO 
 

 
 

MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
BAIRRO GALO DE PÊRA, RAMADA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 
Adenda ao Acordo de Execução para 
concretização de delegação legal de 
competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na Junta da União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, para a manutenção da limpeza das vias e 
espaços públicos, sarjetas e sumidouros do Bairro 
Galo da Pêra, na Ramada, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2019/549, de 
2019.01.15. 
 

“MINUTA 
ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
NA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E 

CANEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS 

 
Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público n.º 504293125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, em Odivelas, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel dos Santos 
Martins, e 
 
A UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA e CANEÇAS, 
pessoa coletiva de direito público n.º 510839088, 
com sede na Rua Vasco Santana n. º 1-C 2620-364 
Ramada, neste ato representada pelo Senhor 
Presidente da União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, Manuel António Varela da Conceição, 
 
é celebrada Adenda ao Acordo de Execução para a 
Concretização da Delegação Legal de 
Competências da Câmara Municipal de Odivelas 
na União de Freguesias de Ramada e Caneças, 
para a manutenção da limpeza das vias e espaços 
públicos, sarjetas e sumidouros do Bairro Galo de 
Pera, Ramada, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 
da Cláusula 3.ª e do n.º 3 da cláusula 4ª do respetivo 
Acordo de Execução, e após aprovação dos 
respetivos órgãos deliberativos, conforme 
deliberação da Câmara Municipal tomada na sua 
…ª Reunião Ordinária de … de…….. de 201…, a qual é 
subscrita e reciprocamente aceite nos termos do 
enunciado nas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
A União de Freguesias de Ramada e Caneças 
obriga-se a manter a limpeza das vias e espaços 
publicos inseridos no Bairro Galo de Pera, Ramada, 
alvará de loteamento 4/2010, cuja extensão é de 
250 metros lineares de rede viária, definida na 
planta de localização em anexo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a União de Freguesias de 
Ramada e Caneças o montante de 982,80 € 
(novecentos e oitenta e dois euros e oitenta 
cêntimos), com transferência à razão de 1/12 mês, 
até ao final do mandato de 2017/2021, aplicados os 
critérios fixados nos termos do n.º 4 da cláusula 3ª e 
do n.º 3 da cláusula 4ª do Acordo de Execução. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
 
A manutenção da limpeza da zona objeto da 
presente Adenda ao Acordo de Execução deve 
efetuar-se, nomeadamente, em conformidade 
com o descrito no artigo 40.º do Regulamento de 
Residuos e da Higiene e Limpeza de Espaços 
Públicos. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 
A União de Freguesias de Ramada e Caneças 
obriga-se a permitir que o exercício da 
competência delegada seja acompanhado pelos 
técnicos municipais, bem como a cumprir todas as 
orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente por aqueles com o objetivo 
de assegurar a melhor manutenção da limpeza do 
espaço em causa. 
 
Odivelas, … de …………………. de 201… 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 
(Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
O Presidente da União de Freguesias  
de Ramada e Caneças 
 
(Manuel António Varela da Conceição) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

ESCOLARES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A EB ANTÓNIO 
GEDEÃO, EB CARLOS PAREDES, EB VASCO SANTANA, 
EB D. DINIS, EB DA PONTINHA E EB MOINHOS DA 

ARROJA 
 

Programa de Apoio à Gestão das Instalações e 
Equipamentos Escolares (PAGIEE), que visa 
transferir um apoio financeiro, num valor total de 
€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), para a 
Escola Básica António Gedeão, Escola Básica Carlos 
Paredes, Escola Básica Vasco Santana, Escola 
Básica D. Dinis, Escola Básica da Pontinha e Escola 
Básica Moinhos da Arroja, de acordo com o 
proposto na Informação N.º Interno/2019/957 de 
2019.01.30. 
 
[Publica-se em anexo no final do presente boletim o 
Programa de Apoio à Gestão das Instalações e 
Equipamentos Escolares] 
 
(Aprovado por maioria) 

 

VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA E/OU 
INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E DESTINO 
FINAL DOS MESMOS NOS TERMOS DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA 

E/OU INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 
 

Ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 al. a) do “Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e /ou 
Indevidamente na Via Pública”, na sequência de 
ação de fiscalização, foram removidos da via 
pública as viaturas, que se encontravam 
estacionadas nas circunstâncias do artigo 5.º do 
citado regulamento, constantes da listagem anexa 
à informação n.º Interno 2019/785 de 2019.01.22. 
Atendendo que as mesmas não foram reclamadas 
e que algumas foram declaradas abandonadas 
pelos respetivos proprietários, é proposto a 
aquisição por ocupação, nos termos do nº. 4, do 
art.º 10 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e /ou indevidamente na Via 
Pública, com o destino final de alienação por 
desmantelamento qualificado, pela empresa 
certificada e contratada para o efeito, de acordo 
com a informação mencionada. 

 
 

Destino final 
Alienação por desmantelamento qualificado 

 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

57/VIAT/PV/OL/18 Citroen Xsara 64-52-OE 

95/VIAT/PO/FA/18 Renault Clio 53-33-EE 

32/VIAT/PO/FA/18 BMW SQ-86-67 

78/VIAT/PV/OL/18 Opel Corsa 98-13-ND 

79/VIAT/PV/OL/18 Ford Focus 33-48-SR 

63/VIAT/PV/OL/18 Fiat Punto 68-75-LA 

82/VIAT/PV/OL/18 Opel Corsa 57-78-NA 

40/VIAT/RA/CA/18 Peugeot 406 62-10-XV 

87/VIAT/PO/FA/18 Opel Astra 83-30-FC 

89/VIAT/PV/OL/18 Opel Astra 30-40-NG 

42/VIAT/RA/CA/18 Citroen Ax 56-68-FN 

76/VIAT/OD/18 Ford Focus 83-25-XH 

166/VIAT/OD/18 Peugeot 205 04-79-FH 

9/VIAT/OD/18 Renault Clio 03-65-HG 

2/VIAT/RA/CA/19 Ford Courier 35-80-HP 

148/VIAT/OD/18 Toyota Corola 51-88-DZ 
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74/VIAT/OD/18 Citroen Saxo 70-53-RQ 

42/VIAT/PV/OL/18 Renault Laguna 48-70-SP 

34/VIAT/PV/OL/18 Renault Clio 40-08-PH 

16/VIAT/PV/OL/18 Fiat  Palio 29-37-LQ 

61/VIAT/PV/OL/18 Volkswagen Golf 38-58-QT 

91/VIAT/PV/OL/18 Austin HL-85-68 

87/VIAT/OD/18 Renault Clio 97-00-GN 

88/VIAT/RA/CA/18 Hyundai Atos 34-31-MC 

168/VIAT/OD/18 Renault Laguna 73-89-OA 

43/VIAT/RA/CA/18 Peugeot 106 67-14-FQ 

49/VIAT/PV/OL/18 Chrysler Voyager 44-59-RA 

50/VIAT/PV/OL/18 Ford Puma 86-60-JE 

120/VIAT/PO/FA/18 Volvo V 40 26-48-JO 

94/VIAT/OD/18 
Volkswagen 
Transporter 

22-31-IX 

37/VIAT/PV/OL/18 Fiat Punto 60-89-JG 

55/VIAT/RA/CA/18 Skoda Felicia 58-33-FB 

96/VIAT/PO/FA/18 Peugeot 405 60-62-BR 

45/VIAT/PV/OL/18 Volkswagen Polo 72-32-EP 

40/VIAT/PV/OL/18 Renault Express 22-42-GD 

83/VIAT/PV/OL/18 Citroen Xantia 16-58-CF 

52/VIAT/RA/CA/18 Ford Mondeo 02-25-ER 

105/VIAT/OD/18 Volkswagen Golf 17-05-RU 

86/VIAT/PV/OL/18 Fiat Punto 72-05-EU 

122/VIAT/PO/FA/18 Volkswagen Polo S/matrícula 

124/VIAT/PO/FA/18 Fiat Stylo S/matrícula 

104/VIAT/OD/18 Roulote S/matrícula 

48/VIAT/PV/OL/18 Peugeot 205 01-96-CA 

98/VIAT/PV/OL/18 Rover 414 03-25-GL 

87/VIAT/PV/OL/18 Ford Fiesta 67-27-ID 

121/VIAT/PO/FA/18 Volkswagen Polo S/matrícula 

91/VIAT/PO/FA/18 Fiat Tipo 46-91-BM 

115/VIAT/OD/18 Peugeot 405 49-63-AJ 

112/VIAT/OD/18 Opel Corsa 80-24-FA 

97/VIAT/OD/18 Fiat Punto 10-52-HI 

115/VIAT/PO/FA/18 BMW 42-11-JV 

150/VIAT/OD/18 Renault Scenic 74-05-OE 

110/VIAT/PV/OL/18 Peugeot 205 XD-55-70 

6/VIAT/OL/13 Renault Megane 66-09-IR 

18/VIAT/PO/FA/15 Iveco 37-86-ND 

111/VIAT/PV/OL/18 Volkswagen Jetta QF-52-46 

85/VIAT/RA/CA/18 Volkswagen Golf UL-36-52 

161/VIAT/OD/18 Ford Escort 81-64-ET 

138/VIAT/OD/18 Renault 11 PC-52-62 

69/VIAT/PV/OL/18 Opel Vectra 76-43-OT 

144/VIAT/OD/18 Citroen Berlingo 31-82-VX 

116/VIAT/OD/18 Volkswagen Polo 47-17-IP 

137/VIAT/OD/18 Opel Corsa 97-21-GQ 

132/VIAT/OD/18 Renault Clio 93-26-JM 

130/VIAT/PO/FA/18 Renault Espace 56-08-VM 

134/VIAT/PO/FA/18 Opel Combo 46-89-XZ 

65/VIAT/RA/CA/18 Opel Astra 30-17-IS 

103/VIAT/PV/OL/18 Fiat Punto 72-38-NN 

102/VIAT/PV/OL/18 Ford Escort XM-60-21 

25/VIAT/OD/19 Volkswagen Polo 31-90-FV 

59/VIAT/RA/CA/18 Rover 200 31-77-NO 

02/VIAT/PO/FA/19 Peugeot 106 07-99-FT 

17/VIAT/OD/19 Opel Vectra 94-83-SX 

58/VIAT/RA/CA/18 Renault Clio 05-49-EC 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA COMUNICAÇÕES AOS 
JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DA 

REDE PÚBLICA PARA O ANO DE 2019 
 

Atribuição de subsídio de comunicações aos 
Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo da Rede 
Pública do concelho de Odivelas, para o ano de 
2019, com o objetivo de apoiar o funcionamento 
dos estabelecimentos de ensino e assegurar maior 
eficiência e eficácia ao nível das comunicações, no 
valor total estimado de €19.092,00 (dezanove mil e 
noventa e dois euros), de acordo com o proposto 
na Informação n.º Interno/2019/950 de 2019.01.29, e 
conforme tabela seguinte: 
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Listagem dos Estabelecimentos de Ensino 

Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 
Odivelas  

Valor a atribuir 

Escola Básica da Quinta das Dálias  516,00€ 

Escola Básica Veiga Ferreira 516,00€ 

Escola Básica de Casais de Trigache 516,00€ 

Escola Básica Sophia de Mello Breyner 
Andresen  

516,00€ 

 2.064,00€ 

Agrupamento de Escolas de Caneças  Valor a atribuir 

Escola Básica Francisco Vieira Caldas  516,00€ 

Jardim de Infância Francisco Vieira Caldas  516,00€ 

Escola Básica Cesário Verde  516,00€ 

Escola Básica Artur Alves Cardoso  516,00€ 

Escola Básica Professora Maria costa  516,00€ 

 2.580,00€ 

Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette  Valor a atribuir 

Escola Básica Bernardim Ribeiro 516,00€ 

Escola Básica Maria Máxima Vaz  516,00€ 

Escola Básica de António Maria Bravo  516,00€ 

Escala Básica D. Dinis n.º 1 516,00€ 

Jardim de Infância Álvaro de Campos  516,00€ 

Jardim de Infância Roque Gameiro  516,00€ 

 
3.096,00€ 

Agrupamento de Escolas D. Dinis  Valor a atribuir 

Escola Básica Rainha Santa  516,00€ 

Escola Básica Maria Lamas  516,00€ 

 
1.032,00€ 

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire  Valor a atribuir 

Escala Básica Mello Falcão  516,00€ 

Escola Básica Dr. Mário Madeira  516,00€ 

Escola Básica da Serra da Luz  516,00€ 

Escala Básica de Vale Grande  516,00€ 

Escala Básica da Quinta da Condessa  516,00€ 

Escala Básica do Casal da Serra  516,00€ 

Escala Básica da Quinta da Paiã  516,00€ 

Jardim de Infância Gil Eanes  516,00€ 

 4.128,00€ 

Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino  Valor a atribuir 

Escola Básica Carlos Paredes  516,00€ 

Escola Básica Barbosa du Bocage  516,00€ 

Escola Básica da Quinta de São José  516,00€ 

Escola Básica de Olival Basto  516,00€ 

 
2.064,00€ 

Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja Valor a atribuir 

Escola Básica de Porto Pinheiro  516,00€ 

Escola Básica Manuel Coco  516,00€ 

Jardim de Infância Dr. João dos Santos  516,00€ 

 
1.548,00€ 

Agrupamento de Escolas Vasco Santana  Valor a atribuir 

Escola Básica de Amoreira 516,00€ 

Jardim de Infância de Azenha 516,00€ 

Escola Básica Eça de Queirós 516,00€ 

Escola Básica João Villaret 516,00€ 

Escola Básica de Casal dos Apréstimos 516,00€ 

 2.580,00€ 

TOTAL 19.092,00€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DA PINTURA INTITULADA 
“RELEVOS DE COR…PERSPECTIVAS” 

 
Aceitação, por parte do Município de Odivelas, da 
doação de obra de pintura intitulada “Relevos de 
cor…Perspetivas”, do Artista Jorge Santos, com as 
dimensões de 90 cm x 60 cm, no valor total de 
€280,00 (duzentos e oitenta euros), a fim de a 
mesma passar a pertencer ao acervo Municipal do 
Centro de Exposições de Odivelas, de acordo com 
o proposto na Informação n.º Interno/2019/688 de 
2019.01.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
PONTINHA E FAMÕES 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Cedência de transporte Municipal à Junta da 
União de Freguesias de Pontinha e Famões, para 
deslocação à Praia da Torre, nos dias 02, 03, 04, 05 
e 06 de setembro de 2019, no âmbito do Programa 
Praia Sénior. A cedência de transporte tem um 
custo final de €793,20 (setecentos e noventa e três 
euros e vinte cêntimos), de acordo com o proposto 
na Informação n.º Interno/2019/939 de 2019.01.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO A TÍTULO 
PRECÁRIO DOS RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO SERRA CHÃ 
PROCESSO N.º 4494/LO/GI 

 
Prorrogação do prazo de concessão de ramais, a 
titulo precário, no Bairro Serra Chã, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, nas condições 
constantes na informação técnica n.º 03/RD/ 
DGOU/DRRU/19 de 2019.01.15, constante no do 
processo n.º 4494/LO/GI, deliberando um novo 
prazo de três anos para a manutenção temporária 
das construções, a contar da data da emissão do 
respetivo aditamento, permitindo-se, desta forma, 
a quem venha requerer a aplicação do artigo 98 do 
Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 05/2019 de 2019.01.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO DE LOTEAMENTO, LICENCIAMENTO DAS 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONDIÇÕES DA 
EMISSÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
BAIRRO CASAL DO SARAMAGO 

PROCESSO N.º 4681/LO/GI 
 

De acordo com o proposto na Informação n.º 
4681/LO/GI de 2019.01.29, e após a análise efetuada 
pelos setores técnicos de arquitetura e engenharia, 
nos termos das condições constantes nas 
informações técnicas n.º 05/RD/DGOU/DRRU/19 e 
06/AV/DRRU/DGOU/19, é proposto submeter a 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas o 
processo n.º 4681/LO/GI para deliberação quanto ao 
seguinte: 
 

Aprovação do projeto de loteamento (reconversão 
urbanística); 
 
Licenciamento das obras de urbanização nos 
termos e condições da Informação do setor de 
engenharia que inclui: 
 
Aprovação dos projetos de infraestruturas; 
 
Estabelecimento do prazo e valor da caução para 
efeitos de garantia da boa e regular execução das 
obras de urbanização em falta; 
 
Aprovação da listagem específica com a quota de 
comparticipação de cada lote no valor da caução; 
 
Aprovação das condições a estabelecer relativas à 
execução das obras de urbanização; 
 
Aprovação das condições a cumprir antes da 
emissão do alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2011 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
BAIRRO ALTO DE FAMÕES 
PROCESSO N.º 44673/RC 

 
Alteração ao projeto de loteamento titulado pelo 
alvará de loteamento n.º 5/2011, do Bairro Alto de 
Famões, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, para os Lotes 1, 2, 6, 7, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 57, 60, 66, 70, 
76, 77, 79, 84, 97, 111, 116, 117, 123, 124, 131, 134, 138, 139, 
151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 163, 165, 167, 169, 170, 
171, 173, 176, 180, 183, 184 e parcelas de cedência B, 
C, E, H E J, com o objetivo de alterar os parâmetros 
urbanísticos dos lotes e das parcelas identificadas, 
nas condições constantes na informação técnica 
n.º 06/TR/DRRU/DGOU/19 de 2019.01.25, e de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
44673/RC de 2019.01.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DA CADUCIDADE DO PROCEDIMENTO DE 
LICENÇA ADMINISTRATIVA DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 LOTES 555 E 557 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DOS QUATRO 
PROCESSO N.º 2731/LO/GI 

 
Declaração da caducidade do deferimento do 
pedido de alteração à licença administrativa, de 
alteração ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, do 
Bairro dos Quatro, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, para os Lotes 555 e 557, nas 
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condições constantes na informação técnica n.º 
06/MS/DRRU/DGOU/19 de 2019.01.21 e de acordo 
com o proposto na Informação n.º 2731/LO/GI de 
2019.01.24, constantes no processo n.º 2731/LO/GI. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO NO BAIRRO GRANJAS NOVAS LOTE 183 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 183, da Rua Infanta D. Filipa, no Bairro Granjas 
Novas, na União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10222 de 
2018.12.04, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €440,86 (quatrocentos e quarenta 
euros e oitenta e seis cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 1/2000, de 31 de janeiro, 
nos termos constantes na informação técnica n.º 
04/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019 de 2019.01.18, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 04.2019 
de 2019.01.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO NO BAIRRO TRIGACHE NORTE LOTE 12 AUGI 1 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 12, da Av. da Liberdade, no Bairro Trigache 
Norte AUGI 1, na União das Freguesias de Pontinha 
e Famões, pelo depósito caução n.º 10331, de 
2019.01.24, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €3.201,68 (três mil, duzentos e um 
euros e sessenta e oito cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes 
ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 de 14 de maio, 
nos termos constantes na informação técnica n.º 
06/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 2019.01.24, e de 
acordo com o proposto na informação n.º08.2019 
de 2019.01.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO NO BAIRRO DA MILHARADA LOTE 189C 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 189C, no Bairro da Milharada, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 11565, de 2018.12.13, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €366,22 
(trezentos e sessenta e seis euros e vinte e dois 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 3/2006, de 19 de setembro, nos 
termos da informação técnica n.º 03/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.01.18, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 03.2019 de 2019.01.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO NO BAIRRO DO CANHAMATO LOTE 5 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2009 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 5, da Rua Azinhaga do Canhamato, no Bairro 
Azinhaga do Canhamato, na União das Freguesias 
de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10700, de 2019.01.18, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos S.A., no valor de €703,18 (setecentos e 
três euros e dezoito cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 2/2009, de 17 de abril, 
nos termos da informação técnica n.º 05/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.01.21, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 07.2019 de 2019.01.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 07/PRES/2019 
 

Assunto: Objetivos estratégicos do Município de 
Odivelas – Anos 2019 a 2021. 

 
Odivelas, que recentemente celebrou os 20 anos 
da criação do seu Município, é um Concelho jovem 
virado para o futuro sem, no entanto, esquecer a 
identidade e as tradições que tanto o diferencia 
dos restantes Concelhos da Área Metropolitana de 
Lisboa. 
 
Somos um Concelho moderno e dinâmico que 
não descura as suas raízes. 
 
Os desafios que se aproximam e que iremos 
abraçar com sentido de responsabilidade devem 
ser alcançados através da implementação de uma 
estratégia coerente e rigorosa, com objetivos 
ambiciosos mas sustentáveis. 
 
A nova marca municipal que foi lançada 
recentemente é caraterizada por uma imagem 
moderna e com simbolismo histórico e é 
igualmente uma demonstração e um voto na 
mudança e na modernização que se quer 
aprofundar no território de Odivelas.  
 
Odivelas. Um concelho com Identidade. 
 
Esta visão de modernidade é prosseguida através 
de uma política de requalificação do território 
concelhio com o objetivo de proporcionar aos 
Odivelenses uma melhoria na qualidade de vida, 
fomentando um desenvolvimento equilibrado e 
sustentável ao nível social, cultural, ambiental e 
económico. 
 
O Município de Odivelas tem procurado investir 
nas pessoas e no território, mesmo nos períodos de 
forte constrangimento financeiro e orçamental que 
atravessou ao longo dos seus 20 anos de existência, 
nunca abdicando do rigor na gestão dos recursos 
disponíveis, procurando apoiar os que mais 
precisam, bem como as associações desportivas e 
culturais, cujo papel de dinamização das 

atividades que prosseguem junto da população é 
claramente reconhecido. 
 
O investimento realizado pelo Município de 
Odivelas nas diferentes áreas como a Educação, a 
Saúde, a Habitação, a Mobilidade e o Apoio Social, 
é um reflexo do trabalho desenvolvido pelos 
diversos executivos municipais, desde a criação do 
Concelho até aos dias de hoje, e que é motivo de 
orgulho e sinónimo de responsabilidade. 
 
É na constante procura em melhorar a qualidade 
no serviço público que prestamos, que 
conseguiremos um Município mais inclusivo, com 
melhores infraestruturas e com equipamentos de 
excelência. 
 
Para alcançar este objetivo é fundamental um 
trabalho aprofundado e contínuo, com objetivos 
claramente definidos, no qual os nossos Munícipes 
se revejam e se orgulhem, criando raízes e 
identidade para as gerações vindouras. 
 
É olhando para o caminho que se nos apresenta e 
para os desafios que irão surgir que importa fixar os 
seguintes Objetivos Estratégicos para o período de 
2019/2021. 
 
I- Missão 
 
As atribuições legais que são cometidas aos 
Municípios continuam a ser o nosso principal foco 
e procuraremos responder aos novos desafios com 
políticas de desenvolvimento social, cultural e 
económico, estabelecendo novos patamares na 
satisfação das necessidades coletivas. 
 
A prossecução do interesse público e a satisfação 
das necessidades coletivas essenciais serão os 
elementos fundamentais a ter em conta e que 
devem expressar-se através de políticas inclusivas e 
de proximidade, sem colocar em causa a 
sustentabilidade do Município. 
 
II- Visão 
 
O Município de Odivelas deve prosseguir a sua 
atividade no sentido de proporcionar aos seus 
munícipes um Concelho mais dinâmico, com 
melhor qualidade nos serviços prestados, com 
espaços públicos de excelência e equipamentos 
diferenciadores, que permitam uma maior coesão 
social e territorial e que garantam 
simultaneamente uma identificação entre os 
munícipes e o território concelhio. 
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III-Objetivos Estratégicos  
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS – ANOS 2019/2021 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

COMPROMISSOS 

1. Melhores 
equipamentos e 

melhores 
infraestruturas 

Quanto aos equipamentos e infraestruturas a realizar entre 2019/2021, 
realçam-se os seguintes objetivos: 
 

a) Promover a requalificação da Av.ª D.Dinis; 
b) Promover a requalificação do Largo D.Dinis; 
c) Concluir a requalificação da Quinta do Espírito Santo; 
d) Promover a requalificação do Mosteiro de S.Dinis e S.Bernardo; 
e) Construção da Divisão da Polícia de Segurança Púbica em Odivelas; 
f) Apostar na construção de novas vias, no âmbito do Plano de 

Mobilidade e Transportes; 
g) Construção da Unidade de Saúde de Famões; 
h) Intervenções no espaço público em todas as Freguesias. 

2. Melhor educação e 
melhor inclusão social 

Melhor educação 
 
Neste âmbito destacam-se os seguintes objetivos: 
 

a) Construção da nova Escola Básica de Odivelas; 
b) Conclusão da Remodelação e Ampliação da Escola dos Castanheiros, 

em Caneças; 
c) Continuidade do programa de oferta das fichas escolares para todos 

os alunos do 2º Ciclo; 
d) O fornecimento de 3 refeições diárias nas escolas do pré-escolar e 1º 

Ciclo; 
e) Assegurar o apoio no transporte de crianças com deficiência; 
f) As obras de manutenção/requalificação dos estabelecimentos 

escolares que sejam competência do Município; 
g) Reforço da rede pré-escolar, com a criação de mais vagas. 

 
Melhor inclusão social 
 
Relativamente à inclusão social dá-se relevo aos seguintes objetivos: 
 

a) Nesta área de intervenção do Município destaca-se o investimento nos 
imóveis municipais para recuperação de frações que se encontram 
devolutas ou em deficiente estado de conservação, colocando-as ao 
serviço da população que necessita de habitação social; 

b) Apoiar, ao abrigo do Programa de Apoio do Município de Odivelas, as 
diferentes instituições que promovam atividades/iniciativas de 
relevante interesse municipal e que se enquadrem nos objetivos do 
referido programa; 

c) Promover uma maior dinâmica no Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado, através de uma acrescida 
qualificação no atendimento, apoio e acompanhamento aos cidadãos 
e famílias em situações de pobreza e de exclusão social. 

3. Melhor 
desenvolvimento 

económico 

Neste capítulo os objetivos estratégicos do Município de Odivelas 
concentram-se nos seguintes pontos: 
 

a) Construção do Mercado Municipal da Pontinha; 
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b) Isenção da Derrama para todas as pessoas coletivas que tenham 
instalado ou instalem a sua sede social no Concelho de Odivelas e que 
tenham criado ou criem, e mantenham, no ano de 2019 a 2021, postos 
de trabalho; 

c) Criação de condições para atração de investimentos que promovam o 
desenvolvimento económico e a empregabilidade. 

 
4. Melhor desporto e 

melhor cultura 
 

Melhor desporto 
 
Na área desportiva salientamos os objetivos principais: 
 

a) Promover e realizar o evento “Odivelas, Cidade Europeia do Desporto 
2020”; 

b) Construção do Pavilhão Desportivo da Escola Básica Carlos Paredes; 
c) Reabilitação do SkatePark de Odivelas; 
d) Dinamizar a atividade desportiva, formal e informal, no Concelho de 

Odivelas; 
e) Apoiar o movimento associativo, ao nível do desporto, divulgando e 

patrocinando iniciativas e colocando os meios da autarquia ao dispor 
do Associativismo local. 

 
Melhor cultura 
 
Culturalmente o Município de Odivelas é um Município ativo, e propomo-
nos prosseguir os seguintes objetivos: 
 

a) Participar e promover a dinamização cultural através do Centro 
Cultural da Malaposta; 

b) Construção do Centro Interpretativo das Águas de Caneças; 
c) Construção do Centro Interpretativo de D.Dinis, 
d) Promover as áreas visitáveis do Mosteiro de S.Dinis e S.Bernardo; 
e) Apostar na colaboração dos agentes locais para promoção da cultura 

concelhia; 
f) Restaurar e conservar o túmulo de D.Dinis. 

5. Melhor ambiente e 
melhor qualidade de 

vida nos espaços 
públicos 

A qualidade de vida dos munícipes é preocupação constante. Um ambiente 
equilibrado é sinónimo de melhor qualidade de vida. Eis os principais 
objetivos: 
 

a) Limpeza e manutenção das linhas de água; 
b) Criação do Parque da Cidade; 
c) Promover a continuidade das intervenções em zonas urbanas 

históricas ou de génese ilegal, promovendo a melhoria contínua da 
vivência nesses espaços. 

d) Assegurar uma melhor limpeza urbana e, 
e) Promover a construção de mais áreas verdes, bem como apostar 

numa melhor manutenção das existentes. 

 
 
Odivelas,07 de fevereiro 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 08/PRES/2019 
 

Assunto: Delegação de competências no âmbito 
de autorização de visitas e /ou utilização 
do Mosteiro de S.Dinis e S.Bernardo. 

 
Com a assinatura do Auto de Cedência de 
Utilização entre o Estado Português e o Município 
de Odivelas, no dia 14 de janeiro de 2019, que 
transferiu a gestão do Mosteiro de S. Dinis e S. 
Bernardo, existe agora a necessidade em 
concentrar num só pelouro, a receção, análise e 
autorização de pedidos de visitas e/ou utilização 
do imóvel, desde que enquadradas no estatuto e 
importância de que aquele espaço se reveste. 
 
Assim, considerando que: 
 
1. O Mosteiro de S.Dinis e S.Bernardo se encontra 

sob a gestão do Município de Odivelas; 
 
2. Dada a existência de diversos interessados na 

realização de visitas e/ou utilizações do espaço; 
 
3. Face à necessidade da existência de um único 

pelouro que uniformize, analise e autorize os 
eventuais pedidos. 

 
Delego, nos termos do artigo 36º da lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, no Senhor Vereador Edgar Luís 
Simões Valles a competência para conceder a 
devida autorização a pedidos de visita e/ou 
utilização do Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo. 
 
A competência agora delegada abrange a prática 
de todos os atos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final de todos os assuntos 
relacionados com a delegação agora atribuída.  
 
O delegante tem o poder de avocar qualquer ato 
praticado, ao abrigo da presente delegação, em 
conformidade com o disposto na 1ª parte do nº 2 
do artigo 49º do CPA. 
 
Odivelas, 12 de fevereiro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 09/PRES/2019 
 

Assunto: Revogação do Despacho n.º 70/PRES/2018 
 
Atenta a necessidade de imprimir uma nova 
dinâmica ao Setor de Turismo, designadamente no 
sentido de uma garantir uma maior agilização das 
políticas municipais a adotar na área do Turismo, 
revogo o meu Despacho n.º 70/PRES/2018, de 09 
de outubro.  
 
Odivelas, 12 de fevereiro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/VEV/2019 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO AO SR. 
VEREADOR EDGAR VALLES, JORGE DANIEL 
SOUSA MOREIRA DA SILVA 

 
Atento o Princípio da Desconcentração 
Administrativa, consagrado no n.º 2 do artigo 267º 
da Constituição da República Portuguesa e com 
vista a uma administração mais célere, económica 
e eficaz, nos termos do n.º 6 do artigo 42º do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atentos os 
artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Adjunto, Jorge Daniel Sousa 
Moreira da Silva, o exercício das competências 
abaixo indicadas, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º41/PRES/2018, de 28 de setembro, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, de execução das deliberações 
da Câmara Municipal e de coordenação da 
atividade do Gabinete de Saúde; 

 
2. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do 

artigo 35º do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência de mero expediente do 
Gabinete de Saúde com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares 
de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que verse, 
de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar. 

 
3. Verificar a assiduidade do pessoal afeto ao meu 

Apoio Pessoal; 
 

4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea 
h) do n.º 2 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de promover todas 
as acções necessárias à administração corrente 
do Património Municipal afeto ao Gabinete de 
Saúde; 

 
5. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea 
d) do n.º 1 do artigo 33º do diploma citado, para 
executar as opções do plano e orçamento 
aprovados, a exercer na área do Gabinete de 
Saúde; 

 
6. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do 

artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para promover a publicação das 
decisões previstas no artigo 56º do citado 
diploma. 

 
Odivelas, 5 de fevereiro de 2019. 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências 
do Sr. Presidente da CMO, através do Despacho n.º 

41/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

O Vereador 
 

Edgar S. Valles 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DGOU/2019 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, delego na Técnica 
Superior, Arq.ª Mafalda Sousa dos Santos, no 
período de 25 de fevereiro a 7 de março de 2019, 
por ausência (férias) da respetiva Chefe de Divisão, 
a assinatura da correspondência e expediente, 
necessários à instrução dos processos no âmbito 
da Divisão de Reabilitação e Reconversão 
Urbana. 
 
Odivelas, 14 de fevereiro de 2019 

 
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 n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 01/2002/DLO – Quinta da Padaria – Ramada/Caneças 
 

2.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 2 do 
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 16.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, datada de 08 de 
agosto de 2018, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
01/2002/DLO. 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta Síntese em anexo e são as 
seguintes: 
 

 Lote 2: 
 
 Aumento da área de construção habitacional de 394,00 m2 para 566,25 m2 (mais 172,25 m2).  

 
 Anulação da área de construção para atividades económicas (menos 172,25m2), mantendo-se a área de 

construção para o lote.  
 
 Redução do número de fogos de 4 para 3 (menos 1 fogo).  

 
 Lote 3:  
 
 Aumento da área de construção habitacional de 713,10 m2 para 921,10 m2 (mais 208,00 m2).  

 
 Anulação da área de construção para atividades económicas (menos 208,00m2), mantendo-se a área de 

construção para o lote.  
 
 Aumento do número de fogos de 6 para 8 (mais 2 fogos).  

 
A operação urbanística implica as seguintes alterações globais ao loteamento: 

 
 Aumento da área total de construção habitacional de 1.582,50 m2 para 1.962,75 m2 (mais 380,25 m2).  

 
 Redução da área total de construção destinada a atividades económicas de 497,25 m2 para 117,00 m2 
(menos 380,25 m2) e do índice de atividades económicas de 25% para 6%.  

 
 Aumento do número total de fogos de 14 para 15 fogos (mais 1 fogo) e da densidade habitacional de 46 

f/ha para 51 f/ha.  
 

A operação urbanística não altera a área total de construção do loteamento (2.079,75 m2) e o índice de 
utilização aprovado (0,71). 
 
Paços do Concelho, 24 de janeiro de 2019 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 08/2001 – Urbanização Jardim da Amoreira – Ramada/Caneças 
 

4.º ADITAMENTO 
 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 2 do 
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 22.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, datada de 14 de 
novembro de 2018, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
08/2001. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta Síntese em anexo e são as 
seguintes: 
 

 Lote 55:  
 

• Anulação da área de construção para atividades económicas (332m2) e substituição por área de 
construção habitacional, implicando um aumento de 2.413m2 para 2.745m2 (mais 332m2) e a 
manutenção do número de fogos e da área de construção total prevista para o lote, mantendo-se o 
número total de pisos aprovado. 
 

 Lote 79:  
 

 Anulação da área de construção para atividades económicas (323m2) e substituição por área de 
construção habitacional, implicando um aumento de 1.704m2 para 2.027m2 (mais 323m2) e a 
manutenção do número de fogos e da área de construção total prevista para o lote, mantendo-se o 
número total de pisos aprovado. 

 
A operação urbanística implica as seguintes alterações globais ao loteamento 
 

• Aumento da área de construção habitacional de 145.567 m2 para 146.222 m2 (mais 655m2). 
 
• Redução da área de construção destinada a atividades económicas de 24.492m2 para 23.837m2 

(menos 655m2)  
 

Paços do Concelho, 04 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Listagem dos atos com eficácia externa praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar Valles, 
no uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, no período 
compreendido entre 2 a 31 de janeiro de 2019, nos termos 
da informação n.º Interno/2019/1312, de 2019.02.11: 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA  
– 02/01/2019 a 31/01/2019 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com a 
matrícula 09-68-RC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 01/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Jeep Grand Cherokee, 
com a matrícula 75-09-ON, nos termos do disposto nos 
Art.º 5 e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública 
(Processo nº 02/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
a matrícula 61-60-OG, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
03/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 78-07-UG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 04/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 19-60-BN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 05/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Xantia, com a 
matrícula 67-10-GC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 06/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Sunny, com a 
matrícula QC-89-96, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 07/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 40-03-RC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 08/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 03-65-HG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 09/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.03 
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Assunto: Remoção de um veículo Volvo S40, com a 
matrícula 95-53-TA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 10/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 36-25-IT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 11/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.18 
Data da remoção: 2019.01.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Corola, com a 
matrícula OQ-15-31, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 12/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 01-85-PG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 13/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo Smart, com a matrícula 
28-CZ-09, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 14/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.18 
Data da remoção: 2019.01.04 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Rover 25, com a 
matrícula 50-14-VC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 01/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 35-80-HP, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 02/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.01.04 
Data da remoção: 2019.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com a 
matrícula 89-26-PZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 01/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 26-79-TD, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 15/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 60-40-IO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 16/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.08 
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Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 37-78-OA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 01/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2019.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 07-99-FT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 02/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matrícula 94-83-SX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 17/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Twingo, com a 
matrícula 30-57-VL, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 18/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Skoda Felicia, com a 
matrícula 23-18-IN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 19/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.09 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen 
Transporter, com a matrícula 07-83-AI, nos termos do 
disposto nos Art.º 5 e 6º do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
Via Pública (Processo nº 21/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Vanette, com a 
matrícula XH-70-33, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 22/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 80-43-AV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 23/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 95-26-GS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 24/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
a matrícula 31-90-FV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 25/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.15 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault Kangoo, com a 
matrícula 02-54-US, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
26/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.08 
Data da remoção: 2019.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula 28-89-RB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 27/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.11 
Data da remoção: 2019.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 36-86-GA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 28/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Lantra, com a 
matrícula 05-17-IH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 29/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.17 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master 2.8 TDI, 
com a matrícula 31-30-QC, nos termos do disposto nos 
Art.º 5 e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública 
(Processo nº 30/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.17 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Ford Mondeo, com a 
matrícula 02-12-SM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 02/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.08 
Data da remoção: 2019.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 74-74-SM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 03/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.18 
Data da remoção: 2019.01.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Bora, com 
a matrícula 66-15-OL, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 03/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.10 
Data da remoção: 2019.01.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matrícula 49-21-VU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 31/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.01.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
a matrícula 99-92-TH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
04/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.25 
Data da remoção: 2019.01.25 
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Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 84-JH-62, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 32/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 250 D, com a 
matrícula 96-05-OZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 33/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 34-90-PP, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 34/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 12-99-HU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 35/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 14-88-EG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 37/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.14 
Data da remoção: 2019.01.29 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Laguna, com a 
matrícula 46-11-SM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 36/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.29 
Data da remoção: 2019.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Saxo, com a 
matrícula 69-89-QP, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 05/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 07-80-CE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 04/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.08 
Data da remoção: 2019.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula VF-96-94, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 06/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 06-35-AQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 38/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.30 
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Assunto: Remoção de um veículo Rover, com a matrícula 
98-27-LZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 05/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.14 
Data da remoção: 2019.01.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com a 
matrícula 80-58-VS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 06/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.01.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Accent, com a 
matrícula 38-16-NQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 07/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
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: 2019.01.14 
Data da remoção: 2019.01.30 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 31 de janeiro de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO 
MUNICÍPIO DE LOURES 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
PROCESSO N.º 12/DMGAG/2018 

 
Transferências Financeiras para o Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures 
(CCDML), até ao montante de 123.233,00€ (cento e 
vinte e três mil duzentos e trinta e três euros), 
relativamente ao ano de 2019, cumprindo os 
requisitos e limites legais estabelecidos nos artigos 
2.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, 
de acordo com a Proposta de Deliberação n.º 
427/2018 e documentos anexos dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR), deliberados pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures e 
Odivelas, em 17 de dezembro de 2018, na sua 28.ª 
reunião ordinária, documentos remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/35241, de 2018.12.18 dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2018/13771, de 2018.12.19, da Câmara 
Municipal de Odivelas). 
 
De acordo com o constante na informação dos 
serviços da Câmara Municipal de Odivelas, com o 
n.º Interno/2018/13771 de 2018.12.19, aprovada na 1.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 9 de janeiro de 2019, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
2 de 2019, página 11), é proposto aprovar a 
transferência a realizar pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR), até ao montante de 
123.233,00€ (cento e vinte e três mil duzentos e 
trinta e três euros), relativamente ao ano de 2019, 
para o Centro de Cultura e Desporto do Município 
de Loures nos termos apresentados pelo Conselho 

de Administração dos SIMAR na sua Proposta n.º 
427/2018. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PONTO PENDENTE 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA PRESENTE SESSÃO 
 

Dado o adiantado da hora pela Sra. Presidente da 
Assembleia em Exercício foi colocado à votação a 
retirada e passagem do «ponto 4 “Em defesa do 
Património” Video-vigilância de Monumentos 
Nacionais e de Interesse Municipal», para uma 
próxima Sessão da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXO 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES (PAGIEE) 
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PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS ESCOLARES (PAGIEE) 

 
 
Considerando: 

1. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, que estabelece o novo quadro de transferência de 

atribuições e competências para os municípios em matéria de educação e a subsequente celebração 

de Contratos de Execução entre o Ministério da Educação e os Municípios;  

2. A cláusula 4.ª do Contrato de Execução n.º 366/2009, relativa à gestão do parque escolar, celebrado 

em setembro de 2009, entre o Ministério da Educação e o Município de Odivelas, com efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2010;  

3. Que a autonomia é o poder reconhecido ao órgão de direção dos agrupamentos de escolas, para 

gerir e administrar no quadro do seu projeto educativo e em função das competências e dos meios 

que lhe estão afetos, os domínios pedagógicos, administrativos, financeiros e organizacionais;  

4. Que é necessário, criar as condições para o reforço da autonomia dos órgãos de direção, conferindo 

maior capacidade de intervenção ao titular da gestão e instituindo um regime de prestação de contas. 

A maior autonomia tem de corresponder maior responsabilidade;  

5. Que compete às escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico, zelar pela conservação dos edifícios 

escolares, proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance e solicitar o equipamento 

necessário, e em conformidade com o disposto no artigo 20º, nº 4, al. h), do Decreto-Lei 75/2008, de 

22 de abril, é competência do Diretor “gerir as instalações, espaços, equipamentos, bem como outros 

recursos educativos”; 

6. Que a qualificação do parque escolar constitui uma aposta da Câmara Municipal, assumindo 

importância fundamental a oferta de instalações escolares com condições de funcionalidade, 

habitabilidade e segurança, capazes de proporcionar bem-estar e garantir conforto e segurança, 

essenciais à melhoria das práticas pedagógicas e das aprendizagens;  

7. Que no âmbito das suas competências a Câmara Municipal de Odivelas considera que no quadro da 

partilha de sinergias e responsabilidades de gestão com os Órgãos de Direção dos Agrupamentos de 

Escolas, no domínio da manutenção e conservação do parque escolar das escolas do 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico, resultam benefícios para a prossecução do interesse público; 

8. Que de acordo com o disposto na alínea b) do nº 4 do Artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de setembro, 

alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, retificada pelas Declarações de Retificação nºs 

4/2002, de 6 de fevereiro, e nº 9/2002 de 5 de março e da Lei 67/2007 de 31 de dezembro, é da 

competência da Câmara Municipal, no âmbito do planeamento do apoio a atividades de interesse 

municipal, apoiar ou comparticipar atividades de natureza educativa; 

9. Que a conservação, manutenção e o apetrechamento das instalações escolares constituem uma das 

áreas fulcrais da gestão patrimonial dos estabelecimentos de ensino; 

10. Que a resolução dos problemas e a redução das assimetrias ao nível da prestação do serviço público 

de educação, passa pelo exercício de uma gestão mais próxima, mais eficaz, com maior partilha de 

responsabilidades e com a participação empenhada dos agrupamentos de escolas;  
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11. Que é possível, reforçar a autonomia e a capacidade de intervenção dos órgãos de direção dos 

agrupamentos de escolas, daí resultando uma melhoria do serviço público de educação, através do 

apoio financeiro à atividade do órgão de direção do agrupamento de escolas, através do Programa 

de Apoio à Gestão das Instalações e Equipamentos Escolares, o qual cria as condições que 

viabilizam uma escola de qualidade, permitindo uma racionalização de recursos e a sua adequada 

distribuição.  

 

I  

PARTE GERAL 

Art.º. 1.º  

Objetivos 

 

1. O Programa de Apoio à Gestão das Instalações e Equipamentos Escolares tem como objetivo central a 

criação de condições e as normas inerentes à prática de todos os atos necessários à execução de obras 

de manutenção, conservação dos edifícios, apetrechamento e ainda manutenção e conservação dos 

espaços verdes das escolas básicas do 2º e 3º ciclos, com ou sem equipamentos desportivos integrados, 

identificadas no Anexo 3 do Contrato de Execução n.º 366/2009, acrescida da deliberação na 16ª 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 26 de agosto de 2015, e na 4ª Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 24 de setembro de 2015. 

2. As intervenções de manutenção, conservação, apetrechamento e manutenção e conservação dos 

espaços verdes das escolas básicas do 2º e 3º ciclos, com ou sem equipamentos desportivos integrados, 

objeto do presente Programa abrangem diferentes áreas e encontram-se tipificadas no Anexo I do 

presente Programa que dele faz parte integrante. 

3. Nos termos do presente Programa estipula-se que do universo das intervenções tipificadas no Anexo I, 

as intervenções de manutenção e conservação dos edifícios escolares têm uma ponderação de 75%, 

enquanto a manutenção de mobiliário/equipamento de gestão corrente e o apetrechamento representam 

12,5% cada. 
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Art.º. 2º 

Destinatários 

 
Os apoios municipais consagrados neste Programa destinam-se às escolas básicas de 2º e 3º ciclos 

transferidas, a saber: EB António Gedeão, EB Carlos Paredes, EB Vasco Santana, EB D. Dinis, EB da 

Pontinha e EB Moinhos da Arroja referentes ao Anexo 3 do contrato de Execução n.º 366/2009, publicado na 

2ª série do Diário da República, de 27 de outubro de 2009. 

 

II  

CONCESSÃO DE APOIO 

Art.º. 3º 

Modalidades de Apoio 

1. O Programa de Apoio à Gestão das Instalações e Equipamentos Escolares tem as seguintes modalidades 

de apoio: 

A. Manutenção e conservação de edifícios no montante de € 15.000,00; 

B. Manutenção e conservação de mobiliário e/ou equipamentos no montante de €2.500,00; 

C. Apetrechamento de mobiliário ou equipamentos, no montante de € 2.500,00; 

D. Manutenção e conservação de espaços verdes e logradouros, no montante de € 5.000,00; 

 

2. Para efeitos do presente Programa, conforme identificado no Anexo I, considera-se: 

2.1) «Manutenção e conservação de Escolas» (modalidade A) a realização de obras de pequeno e médio 

alcance nos edifícios. 

2.2) «Manutenção e conservação de mobiliário e/ou equipamentos» (modalidade B) reparações de bens 

móveis de mobiliário, equipamento e prestação de serviços. 

2.3) «Apetrechamento de mobiliário ou equipamentos» (modalidade C) as aquisições bens (mobiliário, 

equipamento para administração ou lecionar) 

2.4) «Conservação/Manutenção dos espaços verdes e logradouros» (modalidade D) a realização de 

limpeza geral, desentupimento de sarjetas, apoio a hortas pedagógicas e prestação de serviços de rega, 

desmatação, poda, entre outros. 

3. Desde que devidamente fundamentado e comprovado o Agrupamento de Escolas poderá afetar até 70% 

do montante do apoio global recebido, a qualquer um dos fins identificados nas alíneas A), B) e C) do nº1. 

 

Art.º. 4º 

Concessão do Apoio 

O serviço competente da autarquia disponibiliza o montante do apoio na totalidade até ao final do 1º 

Trimestre de cada ano civil; 
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III 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

Art.º. 5º 

Monitorização  

1. A Câmara Municipal de Odivelas realiza visitas de acompanhamento dos trabalhos a realizar na 

escola, sempre que necessário, para a avaliação da implementação, aplicação e resultados das 

intervenções previstas. 

 

2. O Agrupamento de Escolas presta informação de gestão dirigindo à Presidência da Câmara 

Municipal de Odivelas, pela forma escrita, constando nomeadamente, a identificação do 

Agrupamento de Escolas, quem o representa, e a informação sobre as despesas realizadas nas 

modalidades do apoio recebido. 

 

3. Constituem instrumentos de monitorização e avaliação, os seguintes documentos: 

a) Mapa de prestação de Contas (Anexo II); 

b) Ficha de caracterização do equipamento escolar (Anexo III); 

c) Minuta de relatório final (Anexo IV) 

 

4. A informação escrita deverá ser acompanhada da seguinte documentação: 

a) relatório do 1º período de execução do programa (janeiro a junho) entregue até 15 de julho 

identificando as despesas (Anexo II) realizadas, não realizadas e em curso; 

b) relatório do 2º período de execução do programa (julho a outubro) entregue até 15 de novembro, 

identificando as despesas (Anexo II) realizadas, não realizadas e em curso, Ficha de Caraterização 

das Instalações Escolares relativamente às áreas da manutenção, conservação, do apetrechamento, 

com ou sem equipamentos desportivos integrados, assim como a manutenção e conservação de 

espaços verdes (Anexo III) e Minuta de relatório final (Anexo IV); 

 
 
5. A informação da gestão considera-se demonstrada quando acompanhada do documento de quitação 

comprovativo do pagamento a terceiros de aquisição de bens móveis, prestação de serviços ou 

realização de empreitada. 

 

Art.º. 6º 

Análise da documentação 

1. A análise da documentação será efetuada pela autarquia no prazo de 15 (quinze) dias após a receção. 

2. A análise é efetuada segundo os seguintes critérios: 

a) Estado de manutenção e conservação dos Edifícios Escolares; 

b) Estado de conservação e manutenção do equipamento e mobiliário escolar; 

c) Eficácia e eficiência dos investimentos e despesas realizadas. 
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Art.º. 7º 

Avaliação 

A Câmara Municipal através da unidade orgânica com a atribuição delegada ou subdelegada de Educação, 

atualmente “Divisão de Educação” elaborará relatório de avaliação anual do programa. 

 
IV  

INCUMPRIMENTO 

Art.º. 8º  

Incumprimento 

Considera-se incumprimento, os casos em que o Agrupamento de Escolas: 

a) Afeta parcial ou totalmente o apoio financeiro concedido a outro fim diferente dos fins referidos no nº 

1 do art.º. 3º do presente Programa, sem prejuízo do disposto no nº 3 do mesmo artigo; 

b) Não utilize integralmente o apoio concedido a um dos fins identificados no nº 1 do art.º 3º, sem 

prejuízo do disposto no nº 3 do mesmo artigo. 

 
Art.º. 9º  

Penalizações 

1. O incumprimento previsto na al. a) do art.º. 9º determina a restituição pelo Agrupamento de Escolas, do 

apoio financeiro concedido que foi afeto a outro fim diferente dos identificados no nº 1 do art.º. 3º, bem como 

a impossibilidade de recebimento de futuros apoios financeiros no âmbito do presente Programa. 

2. No caso em que o Agrupamento de Escolas não realiza despesa elegível de montante igual ao apoio 

financeiro consignado a um fim específico referido no nº 1 do art.º. 3º, sem prejuízo do disposto no nº 3 do 

mesmo artigo, no ano subsequente é-lhe deduzido ao apoio a conceder para esse fim, o valor 

correspondente à despesa não demonstrada. 

3. No caso em que o Agrupamento de Escolas não realize despesa elegível de montante igual ao apoio 

financeiro consignado a um fim específico referido no nº 1 do art.º. 3º, sem prejuízo do disposto no nº 3 do 

mesmo artigo, desde que tecnicamente justificável e / ou por motivo de força maior, poderá não haver 

dedução ao valor a conceder para esse fim no ano subsequente, desde que autorizado pela Câmara 

Municipal de Odivelas.  

 
V  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.º. 10º  

Lacunas 

Os casos omissos serão resolvidos por despacho da Vereação com o pelouro da Educação. 

 
Art.º. 11º  

Entrada em vigor 

O presente programa entra em vigor dez dias após a sua publicação no Boletim Municipal. 
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ANEXO I 

 

O Presente anexo identifica as áreas e tipos de intervenção a efetuar nas operações de manutenção, 

conservação e apetrechamento da escola básica de 2º e 3º ciclos com ou sem equipamentos desportivos 

integrados designadas por modalidades: 

 

A. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO dos Edifícios Escolares 

• Coberturas, incluindo a eventual substituição de telhas cerâmicas, ou peças metálicas ou plásticas; 

claraboias, limpeza e desentupimento de caleiras, algerozes e tubos de queda, incluindo a eventual 

substituição das partes danificadas; rufos de zinco ou telas betuminosa, incluindo tratamento, 

reparação e/ou substituição das partes danificadas. 

• Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento de juntas ou fissuras, incluindo 

substituição de peças. 

• Soleiras e peitoris, incluindo limpeza e desentupimento de canais. 

• Gradeamentos, incluindo tratamento e pintura das zonas afetadas por ferrugem, desde que não 

obrigue à sua substituição integral. 

• Janelas e portas, sejam de madeira, alumínio, ferro ou PVC, incluindo tratamento, reparação e 

pintura das zonas danificadas e substituição de ferragens e/ ou fechaduras e das peças partidas, 

podres ou danificadas.  

• Vidros e/ ou chapas acrílicas, incluindo a substituição das peças partidas ou danificadas bem como a 

colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes necessários e fundamentais. 

• Revestimento de pavimentos, reparação e substituição das peças danificadas sejam elas de madeira 

(tacos, tábuas, “lamparquet”), em vinílico (mosaico ou rolo), em material cerâmico ou ladrilhos não 

cerâmicos. 

• Acabamento ou revestimentos de tetos, com o tratamento de fissuras com pintura a tinta ou verniz 

das zonas danificadas, incluindo eventual substituição de peças, perfis, placas e/ou sancas. 

• A reparação de interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, disjuntores, fusíveis e 

corta-circuitos fusíveis (incluindo a substituição total ou parcial das peças constituintes); substituição 

de lâmpadas (incandescentes, fluorescentes ou outras) e casquilhos, arrancadores e/ ou balastros 

de armaduras existentes; termostatos e/ ou resistências de aquecedores (incluindo eventual 

substituição); reparação de termoacumuladores. 

• A reparação de loiças sanitárias (incluindo substituição e/ ou acessórios danificados); torneiras ou 

fluxómetros (incluindo substituição total ou parcial das peças constituintes) e tubagem (incluindo 

limpeza e/ ou desentupimento bem como a eventual substituição de troços pontuais ou acessórios 

tais como curvas, joelhos, tês, ralos e ralos de pinha e/ou grelhas de chuveiros). 

• Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças danificadas 

com respetivos acabamentos. 
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B. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO de  Mobiliário e/ou Equipamento  

• A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas, incluindo pintura de cadeiras, mesas ou 

secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, estores (interiores e exteriores), telas, cortinas, 

móveis (incluindo ferragens), espelhos, tabelas de basquetebol, balizas e redes (ténis, voleibol ou 

futebol); 

• Conservação de todo material de proteção contra incêndio e/ou intrusão (interior e exterior), incluindo 

inspeções obrigatórias, etc; 

• Equipamento (fixo ou móvel) de lazer ou desportivo, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das 

peças metálicas, de madeira ou nylon; 

• Reparação de sistema de informático e de assiduidade; 

• Reparação de fotocopiadoras; 

• Conservação de equipamentos afetos ao serviço de refeições escolares. 

 

C. Apetrechamento – Aquisição de Mobiliário e/ou Equipamento 

• A aquisição de mobiliário e/ou equipamento tipificado como escolar para substituir o existente, que já 

não é suscetível de sofrer intervenções de manutenção e conservação, bem como adquirir 

equipamentos e /ou mobiliário tipificado como escolar novo e imprescindível à realização das práticas 

pedagógicas. 

• Para efeitos de equipamento no presente programa, considera-se, nomeadamente: 

- Salas de aula; 

- outros espaços escolares; 

- Produção gráfica-áudio; 

- Videoteca; 

- Visual Tecnológica; 

- Físico-química; 

- Educação Musical; 

- Educação Tecnológica; 

- Línguas estrangeiras e materna; 

- Ciências Naturais 

- Matemática, História, Geografia; 

- Educação Física e desportiva; 

- Informática; 

- Centro de Recursos; 

- Cozinha e Bar. 

- Material de proteção contra intrusão e/ou incêndio 

 

D – Conservação e Manutenção de Espaços verdes e logradouros 

• Promover a manutenção e reparação dos espaços verdes e logradouros no espaço escolar  
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• Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, fechaduras e 

peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respectivos acessórios, bem como tratamento e 

pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

• Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e respetiva 

pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças danificadas. 

• Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos, incluindo as dedicadas à prática desportiva 

(campo de jogos). 

• Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, incluindo reparação e 

substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

• Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo reparação, 

desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

• Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e tubagens de 

esgoto pluvial ou doméstico residual. 

• Limpeza e manutenção de telheiros cobertos 

• Manutenção de equipamentos lúdicos e respetivos brinquedos.  
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


