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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 10 de julho de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“O METRO AO SERVIÇO DAS POPULAÇÕES” 
 

Moção com o título “O metro ao serviço das 
populações”, que será transcrita em ata, 
apresentada pela bancada da CDU. Colocada à 
votação, a moção foi rejeitada por maioria, com os 
votos contra do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores da bancada do PS e com os 
votos a favor dos Senhores Vereadores da bancada 
do PPD/PSD e da bancada da CDU. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÂO 

 
JOGOS EUROPEUS DA JUVENTUDE 

 
“Portugal esteve representado com 31 atletas nos 
Jogos Europeus da Juventude, organizados pelo 
Comité Paralímpico Europeu, que decorreram em 
Pajulahti, na Finlândia. 
 
O Boccia esteve em grande plano com André 
Ramos em Individual BC1 e o Par BC3 composto 
por Ana Sofia Costa e Rodrigo Celestino a 
conquistarem o ouro, para além das medalhas de 
prata asseguradas por Ana Sofia Costa e Paulo 
Santos em Individual BC3 e Individual BC4, 
respetivamente. 
 
A Natação teve em Diogo Cancela (S8) a grande 
figura ao arrecadar a medalha de prata nos 100 

metros mariposa e o bronze nos 200 metros 
estilos.  
 
A seleção portuguesa de Goalboal também brilhou 
na Finlândia ao vencer na final a Alemanha por 5x2, 
valendo a medalha de ouro a Portugal. Pedro 
Frasco conquistou o ouro nos 100 metros T13 de 
Atletismo, duas medalhas de prata por Márcia 
Araújo nos 100 metros T12 de Atletismo e por 
Marco Meneses nos 100 metros costas de Natação 
e uma de bronze por Sara Araújo nos 100 metros 
T12 de Atletismo. 
 
A equipa nacional de Basquetebol em Cadeira de 
Rodas terminou a sua participação nesta 
competição com uma derrota perante a Irlanda 
por 42-24, no jogo de disputa pela medalha de 
bronze e ficou fora do pódio. Também as equipas 
de Ténis de Mesa compostas por Damião 
Domigues/Mário Bastardo e Bruno 
Araújo/Francisco Malheiro perderam os 
derradeiros encontros e no Boccia Rodrigo 
Celestino fechou a sua participação no 5.º lugar da 
vertente Individual BC3. 
 
No que se refere à Natação, para além das duas 
medalhas de Diogo Cancela, os nadadores 
portugueses marcaram presença em mais três 
finais; o próprio Diogo Cancela foi 8.º nos 50 metros 
livres e Marco Meneses foi 6.º também nos 50 
metros livres e 7.º nos 200 metros estilos. 
 
Portugal termina a sua participação com 11 
medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e 
duas de bronze. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas 
apresenta este voto de congratulação a todos os 
atletas, enaltecendo o mérito e superação da sua 
participação nestes Jogos Europeus da Juventude, 
que se revelam de facto como um enorme 
reconhecimento para o Desporto Nacional.” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 12 de julho de 2019 

 
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Por Despachos do Sr. Presidente da Câmara n.º 39/PRES/2017, 

de 30 de outubro e n.º 32/PRES/2019, de 02 de julho) 
 

(Edgar S. Valles) 
 

(Aprovado por unanimidade) 
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VOTO DE CONGRATULAÇÂO 

 
II JOGOS EUROPEUS, MINSK 2019 

 
“Portugal somou 15 medalhas, três delas de ouro, 
na segunda edição dos Jogos Europeus que se 
realizaram na Bielorrússia. São mais cinco do que 
as alcançadas em 2015, na primeira edição do 
evento, em Baku, e colocam o país no 17.º lugar da 
tabela final em Minsk. 
 
Na edição deste ano, as medalhas de ouro foram 
conquistadas pela seleção de futebol de praia, que 
venceu a Espanha na final por 8-3 (depois do 
bronze alcançado em Baku); por Fu Yu na 
competição de singulares femininos de ténis de 
mesa e por Carlos Nascimento nos 100 metros do 
atletismo. Além do ouro, a comitiva portuguesa 
garantiu seis medalhas de prata. O segundo lugar 
no pódio foi conseguido na competição de judo 
por equipas mistas, pela equipa composta por 
Telma Monteiro (-57 kg), Rochele Nunes (+70 kg), 
Jorge Fernandes (-73 kg), Anri Egutidze (-90 kg), 
Bárbara Timo (-70 kg) e Jorge Fonseca (+90 kg). O 
ciclista Nelson Oliveira também conquistou a 
prata no contrarrelógio, assim como as ginastas 
acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e 
Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado 
e de exercício dinâmico. As três ginastas também 
levaram o bronze na prova de equilíbrio, assim 
com a judoca Telma Monteiro (-57 kg) que 
conquistou a sua 13.ª medalha em campeonatos 
continentais, a estafeta mista dos 4x400 metros 
composto pelos atletas Ricardo dos Santos, 
Rivinilda Mentai, João Coelho e Cátia Azevedo, em 
Trampolins o atleta Diogo Ganchinho, Patrícia 
Esparteiro em kata (karaté), e a seleção masculina 
de ténis de mesa composta pelos atletas Marcos 
Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro no torneio 
por equipas.  
 
O canoísta Fernando Pimenta ficou em segundo 
lugar nas provas de K1 1000 e K1 5000 metros, 
tornando-se o atleta português com mais 
medalhas nos Jogos Europeus. Há quatro anos, 
nos Jogos Europeus de Baku, conquistou a prata 
nas mesmas provas. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas 
apresenta este voto de congratulação, 
enaltecendo o mérito da Delegação Portuguesa 
que esteve presente nos II Jogos Europeus de 
Minsk, muito importante para o reconhecimento 
do Desporto Nacional e também do excelente 
trabalho que é desenvolvido pelas Federações 
Desportivas.” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 

unanimidade) 
 

Odivelas, 12 de julho de 2019 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Por Despachos do Sr. Presidente da Câmara n.º 39/PRES/2017, 

de 30 de outubro e n.º 32/PRES/2019, de 02 de julho) 
 

(Edgar S. Valles) 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÂO 
 

CORFEBOL, CAMPEÕES DO MUNDO DE PRAIA E VICE-
CAMPEÕES DA EUROPA 

 
“A Seleção de Portugal, na categoria de Seniores, 
participou no Campeonato do Mundo de Corfebol 
de Praia, em França, e venceu a Holanda na final, 
alcançando assim um feito histórico para o 
Desporto Português. A Seleção Nacional já tinha 
obtido excelentes resultados nesta variante da 
modalidade, logo nos seus primeiros 2 anos de 
competição, ficando muito perto de conquistar o 
1º lugar do pódio por 2 vezes consecutivas. 
 
Em 2019. Portugal, após perder com a seleção da 
Bélgica na fase de grupos, conseguiu o 
apuramento para as meias-finais onde voltou a 
encontrar a seleção belga, mas desta vez o 
resultado teve outro desfecho, chegando à final e 
superando aí nas penalidades a poderosa Holanda, 
país onde há uma aposta forte na modalidade. 
 
Hugo Fernandes e Catarina Correia, atletas do GD 
Bons Dias, bem como Carlos Faria, treinador do GD 
Bons Dias, integraram a equipa portuguesa que se 
sagrou campeã do mundo de Corfebol de Praia. 
 
A Seleção Nacional Portuguesa de sub-15 
participou no Campeonato da Europa que se 
realizou na Hungria, e apenas foi vencida pela sua 
congénere da Holanda que acabou por ser 
superior e vencer a final. Os nossos Jovens de 
Portugal são vice-campeões da Europa de sub-15, 
pelo segundo ano consecutivo. 
 
Marta Machado, Gustavo Fonseca, Matilde 
Fonseca e Pedro Arez foram os atletas do Grupo 
Desportivo dos Bons Dias que integraram a 
seleção. Cláudia Fonseca e Júlio Ruivo, membros 
do GB Bons Dias, assumiram o comando técnico 
da equipa. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas 
apresenta este voto de congratulação, 
enaltecendo o mérito das Seleções de Portugal, 
Seniores e Sub-15, muito importante para o 
reconhecimento desta modalidade e do Desporto 
Nacional em particular.” 
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(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 

unanimidade) 
 
Odivelas, 12 de julho de 2019 

 
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Por Despachos do Sr. Presidente da Câmara n.º 39/PRES/2017, 

de 30 de outubro e n.º 32/PRES/2019, de 02 de julho) 
 

(Edgar S. Valles) 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

12.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
11.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2019 

 
11.ª Alteração Orçamental de 2019, 12.ª Modificação 
Orçamental de 2019, nos termos dos Mapas anexos 
à informação n.º Interno/2019/ 6293, de 2019.07.04, 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião, e de acordo com o que consta na referida 
informação. 
 
 
«11.ª Alteração Orçamental 
 
A 11.ª Alteração Orçamental de 2019 encontra-se 
devidamente calendarizada 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: 
 
- No Departamento de Obras Municipais e 
Habitação: 
 
. O reforço de 70.000,00 € (setenta mil euros), no 
projeto "Conservação, Reparação e Beneficiação 
de Instalações - Municipais Grandes Intervenções". 
 
. O projeto "Reparação e Construção de 
Cemitérios", no valor de 50.000.00 € (cinquenta 
mil euros); 
 
. O reforço de 70.000,00 € (setenta mil euros), no 
projeto "Parque Urbano da Cidade de Odivelas". 
 
. O reforço de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), 
no projeto "Construção das Novas Instalações - 
Divisão PSP de Odivelas” 
 

- No Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
. No projeto "Limpeza Urbana". o valor de 35.000,00 
€ (trinta e cinco mil euros): 
 
. O reforço de 30.000,00 € (trinta mil euros), no 
projeto "Desratização e Desinsetização no 
Concelho". 
 
- No Departamento de Desporto, Cultura e 
Turismo: 
 
. O valor de 25.000,00 euros (vinte e cinco mil 
euros), referente ao projeto "Clube do Movimento", 
 
. O valor de 12.000.00 euros (doze mil euros), 
referente ao projeto "PAMO - Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas - Eixo Desporto - Medida II - 
Aquisição Bens, Serviços, Equipamentos e 
Viaturas"; 
 
. O valor de 8.000,00 euros (oito mil euros), 
referente ao projeto "PAMO - Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas – Eixo Desporto - Medida I - 
Atividade Regular" 
 
- No Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
. O valor de 49.400,00 euros (quarenta e nove mil e 
quatrocentos euros), referente ao projeto "Pessoal 
Não Docente"; 
 
. O valor de 76.000,00 euros (setenta e seis mil 
euros), referente ao projeto “Refeitórios Escolares 
EB1/JI”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 814.195,70 € (oitocentos e catorze 
mil, cento e noventa e cinco euros e setenta 
cêntimos), verificando-se uma diminuição das 
despesas correntes no valor de 4.662,56 Euros 
(quatro mil seiscentos e sessenta e dois euros e 
cinquenta 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 479.533,14 484.195,70 

Total de Despesas Capital 334.662,56 330.000,00 

Total Geral 814.195,70 814.195,70 

(un: euros) 
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Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma diminuição de 0,007% 
das despesas correntes, por contrapartida de um 
aumento de 0,14 % 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 2019 

 

Receita Corrente 
Bruta 

Orçamentada 
72.796.155,66 

Despesa Corrente 
Orçamentada 66.926.872,70 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos M/L 
Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.796.155,66 Total (2) 69.930.787,35 

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

2.865.368,31 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E INÍCIO DE 
PROCEDIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2019 

 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), na sua 8.ª reunião extraordinária, 
foi remetido à Câmara Municipal de Odivelas, a 
proposta 232/2019, referente à autorização de 
despesa e início de procedimento para prestação 
de serviços na área de seguros, concurso público 
n.º 20/2019. De acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2019/6294, de 2019.07.04, é 
proposto o seguinte: 
 
1. Autorização da despesa com o preço base de 
€1.168.250,00 (um milhão cento e sessenta e oito 
mil duzentos e cinquenta euros), dividido em dois 
lotes: 
 
Lote 1: €743.250 (setecentos e quarenta e três mil, 
duzentos e cinquenta euros) 
 
 

- Ramo acidentes de trabalho – Trabalhadores em 
Funções Públicas 
 
- Ramo Multirrisco 
 
Lote 2: €425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil 
euros) 
 
- Ramo Automóvel 
 
- Responsabilidade de Civil Extracontratual 
 
2. Vigência do contrato por um período de 12 
meses, nos termos das Requisições Internas n.º 
19/C/00303, 19/C/00304, 19/C/00305 e 19/C/00306, já 
cabimentadas;  
 
3. Aprovação do Programa de Concurso; 
 
4. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
5. Aprovação da Minuta de anúncio a publicar em 
Diário da República; 
 
6. Composição do júri: 
 
- Vera Lúcia Figueiredo, como Presidente; 
- Sandra Marina Gonçalves que substituirá o 
presidente nas suas ausências ou impedimentos; 
- Florbela Claro Ferreira. 
 
Membros suplentes: 
 
- José Leote do Rego; 
- Hernâni Carvalho; 
- Célia Pinheiro; 
- Carlos Ribeiro.  
 
7. A nomeação de Filipe Santos, como Gestor de 
Contrato, conforme o disposto no artigo 290º-A do 
Código dos Contratos Públicos; 
 
8. Proposta de subdelegação na Chefe de Divisão 
de Aprovisionamento das competências referidas 
nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e 104.º n.º 3 do Código 
dos Contratos Públicos, e no júri as referidas no 
artigo 50.º, ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS E AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO 
 

Formalização de acordo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Odivelas e o Agrupamento 
de Escolas Pedro Alexandrino e respetiva minuta 
do acordo. O acordo de colaboração visa 
estabelecer uma parceria entre as partes, cujo 
objetivo central é criar as condições necessárias ao 
transporte das crianças residentes na Quinta da 
Serra, na Quinta da Várzea e no Bairro Cassapia, na 
Freguesia do Olival Basto, que frequentam os 
estabelecimentos de ensino da rede pública do 
Concelho de Odivelas, duas viagens por dia, 
apoiando cerca de 80 alunos, com uma 
comparticipação mensal a atribuir por aluno no 
valor de €25,00 (vinte e cinco euros), com início no 
ano letivo 2019/2020, durante 10 meses, sendo a 
despesa total anual prevista no valor de 
€20.000,00 (vinte mil euros), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/ 6233, de 
2019.07.03. 

 
 

“PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO 

 
Considerando: 
 
- A legislação dos transportes escolares e as 
competências municipais nesse domínio, as 
medidas de apoio e complemento socioeducativo, 
destinadas à população escolar carenciada que se 
traduzem no objetivo central da intervenção 
municipal na área da Educação; 
 
- Serem os Bairros da Cassapia, da Quinta da Serra 
e da Quinta da Várzea, delimitados como Área 
Urbana de Génese Ilegal, localizados na Freguesia 
do Olival Basto, na fronteira com os Municípios de 
Lisboa e Loures e, tratando-se de um território 
periférico caracterizado por pouca oferta de 
transportes públicos. 
 
Celebra-se o presente acordo de colaboração, 
entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, Pessoa Coletiva com o nº. 
504 293 125, neste ato representado pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Manuel dos Santos Martins, adiante 
designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 

e, 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO, 
com sede no Edifício da Escola Secundária Pedro 
Alexandrino, na Rua Aquilino Ribeiro, 2620-182 
Póvoa de Santo Adrião, Pessoa Coletiva com o nº. 
600 074 749, neste ato representada pela Senhora 
Diretora do Agrupamento, Professora Maria do 
Rosário de Carvalho Pato e Silva Ferreira, adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Acordo visa estabelecer uma parceria 
entre as Partes, cujo objetivo central é criar as 
condições necessárias ao transporte das crianças 
residentes na Quinta da Serra, na Quinta da Várzea 
e no Bairro da Cassapia, na Freguesia do Olival 
Basto, que frequentam os Estabelecimentos de 
Ensino da Rede Pública do Concelho de Odivelas.  

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. Proceder à transferência das verbas 
mensalmente, fixadas nos termos da cláusula 
quarta do presente Acordo, para o Segundo 
Outorgante, tendo por base a estimativa de alunos 
prevista no presente Acordo, sendo efetuados 
acertos semestrais, de acordo com os mapas de 
frequência mensal a remeter pelo segundo 
outorgante.  
 
2. Efetuar o acompanhamento deste projeto em 
conjunto com o Segundo Outorgante, através de 
reuniões semestrais a realizar na sede do 
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se por 
contratar entidade que assegure o transporte 
coletivo de crianças e organizar o processo de 
inscrição dos alunos a beneficiarem do mesmo, de 
acordo com a estimativa de 80 alunos. Após o 
início do serviço de transporte, todos os pedidos de 
apoio que venham a ser rececionados, para 
beneficiar deste serviço, obedecem aos seguintes 
critérios de atribuição de transporte: Será dada 
prioridade aos alunos do pré-escolar, seguido dos 
alunos do 1º ciclo, posteriormente alunos do 2º e 3º 
ciclo do ensino básico e à idade dos alunos, sendo 
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que os mais novos terão prioridade. Em caso de 
igualdade constituirá critério de seleção a data de 
nascimento, sendo integrado o candidato mais 
novo. 
 
2. Assegurar que a entidade prestadora do serviço 
efetua o transporte dos alunos, no trajeto 
casa/escola e vice-versa, cinco vezes por semana, 
duas vezes ao dia, no período da manhã e no 
período da tarde, antes do início das aulas e no final 
das mesmas. 
 
3. Garantir que, quer o transporte quer o motorista, 
possuam todas as certificações necessárias para o 
transporte de crianças, nomeadamente Alvará 
emitido pelo IMTT, bem como a utilização de todas 
as condições de segurança legalmente exigidas.  
 
4. Garantir que todos os alunos, que usufruem do 
serviço de transporte escolar, beneficiam de 
seguro de acidentes pessoal e responsabilidade 
civil. 
 
5. Garantir que as crianças são transportadas nos 
termos do disposto na Lei nº 13/2006 de 17 de Abril. 
 
6. Enviar ao primeiro outorgante a listagem 
mensal de frequências a fim de se proceder a 
eventuais acertos e transferências subsequentes. 

 
Cláusula Quarta 

(Valor) 
 

1. O Primeiro e Segundo Outorgantes acordaram 
em fixar o valor mensal do transporte em 25,00€ 
(vinte e cinco euros) mensais, por criança, ficando 
os alunos abrangidos pelo presente acordo. 

 
Cláusula Quinta 

(Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo produz efeitos 
durante o ano letivo 2019-2020, mantendo-se em 
vigor até ao seu final, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e 
sucessivos períodos, se não for denunciado, por 
escrito, por qualquer uma das Partes, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias em 
relação ao seu termo final ou a qualquer uma das 
suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Sexta 

(Disposição Final) 
 

1 No início de cada ano letivo poderá haver revisão 
do número de alunos apoiados, caso se verifiquem 
alterações significativas, notificadas pelo 
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino. 
 

O presente acordo foi feito em dois exemplares, 
que serão assinados pelos representantes das 
Partes, destinando-se um exemplar a cada uma 
delas. 
 
Odivelas, ___ de ___________ de 2019 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_________________________ 
(Hugo Martins) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
__________________________ 
(Maria do Rosário Ferreira)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

PARCELA DE TERRENO MUNICIPAL 
NA DENOMINADA QUINTA DE SÃO CARLOS, 

NA FREGUESIA DE CANEÇAS  
 

Constituição, a título gratuito, de um Direito de 
Superfície a favor da Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Caneças (FIPFC), através de Escritura 
Pública, sobre a parcela de terreno municipal 
localizada na designada “Quinta de São Carlos”, 
sita em Caneças, na Rua Rosa dos Santos Teixeira, 
na União das Freguesias de Ramada e Caneças, 
com a área total de 4.861,00 m2, pelo prazo de 60 
(sessenta) anos, a contar da data da celebração da 
referida escritura, ao qual se atribui, para efeitos de 
escritura, o valor de €16.854,30 (dezasseis mil 
oitocentos e cinquenta e quatro euros e trinta 
cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/6111, de 2019.07.01. 
 
“(…) Confrontações da Parcela, a ceder em Direito 
de Superfície: 
 
Norte: Domínio Público / Rua Armando Catita 
Bernardino; 
 
Sul: Domínio Público; 
 
Nascente: Área de cedência para equipamento; 
 
Poente: Domínio Público / Rua Rosa dos Santos 
Teixeira. 
 
Termos e Condições do Direito de Superfície: 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 15 - 23 de julho de 2019 

13 
 

A constituição do Direito de Superfície a favor da 
FIPFC, objeto da presente proposta, fica 
subordinada às seguintes condições: 
 
a) - Objeto: 
 
1. O Direito de Superfície a constituir, a título 
gratuito, a favor da FIPFC, incide sobre a parcela de 
terreno municipal localizada na designada "Quinta 
de São Carlos", sita em Caneças, na Rua Rosa dos 
Santos Teixeira, União das Freguesias de Ramada 
e Caneças, em Odivelas, descrita na Conservatória 
do Registo predial de Odivelas sob a ficha n.º 4054 
e inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 
provisório 7645-P, ambas da União das Freguesias 
da Ramada e Caneças, destinada a equipamento 
coletivo, delimitada em quadrado tricolor na 
planta de localização constante do Anexo IV, com 
a área total disponível de 4.861,00 m2; 
 
2. A propriedade municipal, objeto da constituição 
do Direito de Superfície, será entregue livre de 
quaisquer ónus ou encargos à FIPFC, no estado 
em que se encontra, sendo da sua 
responsabilidade as obras a desenvolver no local; 
 
3. O Direito de Superfície a constituir sobre a 
referida parcela de terreno, destina-se à 
construção de uma Igreja e um Centro Paroquial; 
 
4. A construção a erigir/construir deverá iniciar-se 
no prazo de 3 (três) anos, a contar da data da 
assinatura da Escritura de Constituição do Direito 
de Superfície, devendo ficar concluída nos 5 (cinco) 
anos subsequentes; 
 
5. A FIPFC não poderá utilizar a parcela de terreno 
ora cedida em Direito de Superfície para qualquer 
outro fim que não o agora previsto; 
 
b) - Prazo de constituição: 
 
6. O Direito de Superfície é constituído pelo prazo 
de 60 (sessenta) anos, a contar da data da 
assinatura da Escritura Pública de constituição do 
Direito de Superfície; 
 
c) - Encargos da Superficiária: 
 
7. A FIPFC obriga-se a: 
 
a) - Requerer e instruir, a expensas suas, todos os 
pedidos de licenças necessários ao cumprimento 
dos direitos e obrigações decorrentes da 
constituição do Direito de Superfície; 
 
b) - Assegurar a manutenção e os encargos de 
funcionamento do seu equipamento construído 
na propriedade municipal objeto do Direito de 
Superfície, nomeadamente, os relacionados com 

consumos de eletricidade, água, gás, 
telecomunicações, limpeza e quaisquer 
equipamentos de segurança; 
 
c) - Incrementar e manter, a expensas suas, os 
arranjos exteriores da área de implantação do 
equipamento; 
 
d) Avisar, de imediato, o Município de Odivelas 
sempre que tenha conhecimento de algum perigo 
ou ameaça relativamente ao bem ou que terceiros 
se arrogam de direitos sobre a propriedade 
municipal objeto do Direito de Superfície ou 
equipamentos nela erigidos; 
 
d) - Transmissão ou oneração do Direito de 
Superfície: 
 
8. Fica expressamente proibido à superficiária 
proceder à alienação do Direito de Superfície 
constituído a seu favor. 
 
e) - Extinção do Direito de Superfície: 
 
9. O Direito de Superfície extinguir-se-á pelo 
decurso do respetivo prazo, ou pela verificação das 
seguintes situações, com a consequente 
desocupação imediata da parcela de terreno 
municipal e dos respetivos equipamentos aí 
construídos e instalados: 
 
a) A utilização da propriedade municipal para fins 
diversos do objeto da cedência; 
 
b) O incumprimento, pela superficiária, de 
qualquer das obrigações emergentes do Contrato 
de Constituição do Direito de Superfície; 
 
10. Operada, por qualquer causa, a extinção do 
Direito de Superfície, a referida parcela de terreno, 
bem como a edificação nela implantada e 
benfeitorias reverterão automaticamente para o 
património do Município de Odivelas, livre de 
quaisquer ónus ou encargos, e sem que seja 
devido à superficiária qualquer indemnização. 
 
Para efeitos registrais, é atribuído ao Direito de 
Superfície, nos termos do disposto na alínea h) do 
artigo 13.º do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 287/2003, 
de 12 de novembro, na sua redação atual, diploma 
que aprova o Código do Imposto Municipal sobre 
as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) o 
valor de € 3.370,86 (três mil trezentos e setenta 
euros e oitenta e seis cêntimos).” (informação n.º 

Interno/2019/6111, de 2019.07.01) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA E/OU 
INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E 
DESTINO FINAL DOS MESMOS 

 
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, referidas na listagem 
constante na informação n.º Interno/2019/5863, de 
2019.06.25. 
 
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. 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

56/VIAT/OD/19 Daihatsu Terios 86-59-JH 

86/VIAT/OD/19 Opel Corsa VL-84-59 

75/VIAT/RA/CA/17 Renault 19 85-38-BQ 

07/VIAT/RA/CA/19 Fiat Punto 71-15-NE 

39/VIAT/OD/19 Alfa Romeo 63-00-SR 

30/VIAT/PO/FA/19 Ford Transit 06-01-EG 

24/VIAT/RA/CA/19 Ford Focus 02-86-NH 

20/VIAT/OD/19 Fiat Punto 70-85-QT 

116/VIAT/OD/15 Citröen Jumper 06-GR-10 

19/VIAT/PV/OL/19 Fiat Punto 32-24-DH 

11/VIAT/PO/FA/19 BMW 316 13-22-EM 

53/VIAT/OD/19 Opel Corsa 49-71-GU 

24/VIAT/PO/FA/19 Citröen Berlingo 13-FG-57 

08/VIAT/PO/FA/19 Fiat Brava 46-78-OX 

13/VIAT/PO/FA/19 Renault Clio 22-63-QO 

17/VIAT/PO/FA/19 Honda Civic 14-39-HB 

89/VIAT/OD/19 Rover 400 05-20-SG 

17/VIAT/RA/CA/19 Citröen Saxo 54-31-LZ 

11/VIAT/RA/CA/19 Nissan Primera 32-80-FD 

38/VIAT/RA/CA/19 Lancia 33-74-LL 

100/VIAT/OD/19 Fiat Punto 03-33-NA 

61/VIAT/PO/FA/19 VW Passat UG-43-23 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO 

DO EIXO SOCIAL PARA AS MEDIDAS I, II e III 
 

Atribuição de apoios financeiros, no âmbito do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), 
relativamente ao Eixo Social, para a medida I - 
atividade regular, no valor total de €33.615,00 
(trinta e três mil, seiscentos e quinze euros), 
medida II – aquisição de bens, serviços, 
equipamentos e viaturas, no valor total de 
€35.792,75 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa 
e dois euros e setenta e cinco cêntimos) e medida 
III – beneficiação de instalações, no valor total de 
€25.772,83 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta 
e dois euros, oitenta e três cêntimos), para o ano de 
2019, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/6203, de 2019.07.02. 

 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 2019 

 
Eixo Social 

 
Medida I – Atividade Regular 

 

Entidades 

Total do Apoio 
Variável + 
Apoio Fixo 
(Não pode 

exceder 
3.000,00€) 

Cruz Vermelha Portuguesa 1.480,00€ 

Centro Unitário de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Odivelas, 
adiante designado por CURPIO 1.715,00€ 

Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Mentais e Adultos - 
CEDEMA 840,00€ 

Associação Comunitária de Saúde 
Mental de Odivelas - ACSMO 625,00€ 

Centro Comunitário Paroquial da 
Ramada 2.595,00€ 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 15 - 23 de julho de 2019 

15 
 

Centro Social e Paroquial da Póvoa 
de Santo Adrião 1.690,00€ 

Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Caneças 1.020,00€ 

Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 
de Santo Adrião 920,00€ 

Centro de Dia Para a Terceira Idade 
de Olival Basto - CDPTIOB 500,00€ 

Jardim Infantil e Popular da 
Pontinha (JIPP) 2.185,00€ 

Associação Comunitária Infantil e 
Juvenil da Ramada (ACIJR) 1.880,00€ 

Associação O Cantinho do Idoso da 
Pontinha 500,00€ 

Associação das Obras Assistenciais 
da Sociedade São Vicente de Paulo - 
Centro de Dia da Sagrada Família da 
Pontinha 1.522,50€ 

Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos do Bairro de 
Santo Eloy 500,00€ 

Comissão de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Póvoa de 
Santo Adrião 1.065,00€ 

Movimento Odivelas no Coração 500,00€ 

Associação Casa de Repouso da 
Enfermagem Portuguesa e 
Profissões Auxiliares de Saúde 
(ACREP) 2.190,00€ 

Instituto Português de Pedagogia 
Infantil (IPPI) 2.227,50€ 

Associação de Paralisia Cerebral de 
Lisboa 1.780,00€ 

PsicoMindCare – Associação de 
Psicologia 500,00€ 

Centro Comunitário Paroquial de 
Famões 3.000,00€ 

Lar Nossa Senhora da Aparecida 770,00€ 

Associação de Jardins-Escolas João 
de Deus 1.610,00€ 

Refood 4 Good Associação 500,00€ 

Espaço Nova Vida 500,00€ 

RUTE – Associação de Solidariedade 
Social 500,00€ 

Associação Tira-me da Rua 500,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 2019 

 
Eixo Social 

 
Medida II – aquisição de bens, serviços, 

equipamentos e viaturas 
 

Entidades Total 

Centro Unitário de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Odivelas, 
adiante designado por CURPIO 2.265,22€ 

Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Mentais e Adultos - 
CEDEMA 786,94€ 

Associação Comunitária de Saúde 
Mental de Odivelas - ACSMO 840,25€ 

Centro Comunitário Paroquial da 
Ramada 1.953,96€ 

Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Caneças 1.205,40€ 

Centro de Dia Para a Terceira Idade 
de Olival Basto - CDPTIOB 60,50€ 

Jardim Infantil e Popular da 
Pontinha (JIPP) 1.199,80 

Associação Comunitária Infantil e 
Juvenil da Ramada (ACIJR) 1.867,20€ 

Associação O Cantinho do Idoso da 
Pontinha 1.121,24€ 

Associação das Obras Assistenciais 
da Sociedade São Vicente de Paulo - 
Centro de Dia da Sagrada Família da 
Pontinha 6.500,00€ 

Comissão de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Póvoa de 
Santo Adrião 6.697,82€ 

Movimento Odivelas no Coração 692,75€ 

Associação Casa de Repouso da 
Enfermagem Portuguesa e 
Profissões Auxiliares de Saúde 
(ACREP) 1.500,00€ 

Instituto Português de Pedagogia 
Infantil (IPPI) 1.935,42€ 

Associação de Paralisia Cerebral de 
Lisboa 1.399,98€ 

PsicoMindCare – Associação de 
Psicologia 2.154,56€ 

Centro Comunitário Paroquial de 
Famões 1.699,99€ 

Refood 4 Good Associação 1.500,00€ 

Associação Tira-me da Rua 411,72€ 
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Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 2019 

 
Eixo Social 

 
Medida III – Beneficiação de Instalações 

 

Entidades 
Apoio máximo 
até €10.000,00 

Jardim Infantil e Popular da 
Pontinha (JIPP) 6.006,63€ 

Centro Comunitário Paroquial de 
Famões 9.766,20€ 

Lar Nossa Senhora Aparecida 10.000,00€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO 
DO EIXO DA JUVENTUDE PARA AS MEDIDAS I e II 

 
Atribuição de apoios financeiros, no âmbito do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas (PAMO) 
relativamente ao Eixo da Juventude, para a 
medida I Atividade Regular, no valor de €9.280,00 
(nove mil, duzentos e oitenta euros) com IVA 
incluído e medida II aquisição de bens, serviços, 
equipamentos e viaturas, no valor de €3.574,04 
(três mil, quinhentos e setenta e quatro euros e 
quatro cêntimos), com IVA incluído, para o ano de 
2019, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/6168, de 2019.07.02. 

 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 2019 

 
Eixo da Juventude 

 
Medida I – Atividade Regular 

 

Entidades Valor total 

AEP - Grupo 9 Olival Basto e Póvoa 
de Santo Adrião 625,00€ 

AGP - 1ª Companhia de Odivelas 745,00€ 

AEP - Grupo 19 Pontinha 720,00€ 

AEP - Grupo 11 Odivelas 940,00€ 

CNE – Agrupamento 1242 Ramada 1.000,00€ 

CNE - Agrupamento 879 Póvoa 
Santo Adrião 1.000,00€ 

AGEEP – Escuteiros e Guias de 
Caneças 750,00€ 

CNE – Agrupamento 1177 Famões 1.000,00€ 

CNE – Agrupamento 69 Odivelas 1.000,00€ 

Associação da Juventude 
Adventista – Núcleo dos 
Desbravadores de Odivelas 825,00€ 

WIZARDSMILE – Associação de 
Apoio a Crianças e Jovens 675,00€ 

 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 2019 

 
Eixo da Juventude 

 
Medida II – aquisição de bens, serviços, 

equipamentos e viaturas 
 
 

Entidades Valor total 

AEP - Grupo 11 Odivelas 1.000,00€ 

CNE - Agrupamento 879 Póvoa 
Santo Adrião 494,50€ 

CNE – Agrupamento 1177 Famões 421,25€ 

CNE – Agrupamento 69 Odivelas 1.000,00€ 

Associação da Juventude 
Adventista – Núcleo dos 
Desbravadores de Odivelas 658,29€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PONTO RETIRADO 
 

 
 

PONTO 4.3 DA ORDEM DO DIA 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto 4.3, com o título “Proposta de 
atribuição dos apoios financeiros, no âmbito do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas (PAMO) 
2019, para as medidas I e II – eixo da cultura, da 
ordem do dia da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO À 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 
 

Atribuição de um subsídio extraordinário à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
da Pontinha no valor de € 6.765,00 (IVA incluído), 
para substituição do motor do veículo VFCI com a 
matrícula 99-OT-19, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/ 6217, de 2019.07.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 
QUINTA DO SEGULIM-TERMOS DE REFERÊNCIA E 

INÍCIO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

Delimitação da Unidade de Execução da Quinta do 
Segulim, os respetivos Termos de Referência e 
início do período de Discussão Pública por um 
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do n.º 2 do 
artigo 147.º e do n.º 4 do artigo 148.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
019/DPU/FL/2019, de 2019.06.11. 
 
 
“1. INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo define a Unidade de Execução 
na zona da Quinta do Segulim, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões. A mesma está 
integrada na área da UOPG-13 Zona da Ribeira da 
Paiã, do Plano Diretor Municipal de Odivelas, 
aprovado na sessão de 29 de Junho de 2015 e 
publicado no Diário da República Nº. 171 2ª Série de 
02/Setembro de 2015. 
 
2- LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 

 
A área de intervenção da presente UE, 
corresponde à parte Norte da UOPG 13 com 28,52 
Ha, conforme esquema diretor desenvolvido com 
base nos artigos n.º 11 e n.º 66 do Regulamento do 
PDMO (RPDMO). 
 
Esta proposta de intervenção urbana com 14, 17ha 
tem as seguintes confrontações: 
 
• Norte: Bairro da Quinta das Pretas; 
• Sul: Propriedade Privada 
• Nascente: Edificado do Bairro do Alto de Famões; 
• Poente: Alameda Silva Porto 

 
Figura 1 — Perfil de Elevação transversal 
 
Este território é constituído por um relevo 
relativamente suave variando da cota 134m na 
zona mais a poente da UE, a cota 120m no 
edificado a nascente da proposta. Este declive é 
mais prenunciado, na zona das vertentes 
adjacentes a linha de água da Ribeira da Paiã, 
voltando a ser mais suave nas margens da mesma. 
Este lugar é constituído maioritariamente por 
vegetação rasteira. 
 

 
Figura 2— Perfil de Elevação longitudinal 
 
No perfil longitudinal a norte, o terreno apresenta-
se com um declive máximo de 132m, ao mínimo de 
122m mais a Sul do território, voltando a aumentar 
de cota, a medida que nos aproximamos mais a Sul 
deste perfil. 
 
No que toca a condicionantes e servidões, a área 
em questão tem uma área em Reserva Ecológica 
Nacional (REN) com cerca de 7,8ha, bem como 
zonas integradas nos ecossistemas inseridos no 
Espaço Naturalizado de Proteção e Enquadramento. 
 
Está também contemplado no Extrato da Planta 
de Ordenamento e Usos do Solo do PDM, uma área 
de interesse público, identificada com AIP 12 para 
equipamento escolar. 
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(…) 
 
6 CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 
A delimitação desta Unidade de Execução consiste 
na fixação em planta cadastral dos limites físicos 
da área, com identificação de todos os prédios 
abrangidos nos termos do artigo nº 148 do RJIGT. 
 
A UE deverá abranger uma área suficientemente 
vasta para constituir um perímetro com 
características da unidade e autonomia 
urbanísticas, integrando as áreas a afetar para 
espaços públicos e equipamentos previstos nos 
Planos de Ordenamento e estabelecendo uma 
correta articulação funcional e formal com as áreas 
contíguas, que sejam espaços já consolidados ou 
ainda por consolidar, desde que não prejudique o 
ordenamento urbanístico desses espaços e não 
inviabilize a oportunidade de correto 
procedimento em sede de operação urbanística. 
 
As Unidades de Execução, visam deste modo, 
assegurar um desenvolvimento urbano 
harmonioso da área a delimitar e garantir a justa 
repartição de benefícios e encargos pelos 
proprietários abrangidos. 
 
No presente caso, a delimitação da proposta para 
a Unidade de Execução da Quinta do Segulim, 
compreende uma área e território que a Norte, 
está delimitado por um espaço urbanizado verde, 
confinando com o bairro da Quinta das Pretas, a 
Sul com uma Zona Natural de Proteção e 
Enquadramento. 
 
Assim, a UE constitui um instrumento orientador 
para efeitos de gestão municipal deste território, 
servindo de referência e apoio á programação das 
operações urbanísticas desta unidade. (…)” 
(Unidade de Execução-Termos de Referência-Quinta do 

Segulim, Maio 2019, página 4, 5, 7 e 8) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS 
PROCESSO N.º 14102/LO/GI 

 
Receção definitiva das obras de urbanização do 
Bairro das Granjas Novas, na União das Freguesias 
de Ramada e Caneças, face ao exposto nas 
condições apresentadas na informação técnica n.º 
16/RO/DRRU/DGOU/19, constante a folhas 8714 e 
8715 do processo n.º 14102/LO/GI, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 142/LO/GI, de 
2019.07.02, nos seguintes termos: 
 

Receber definitivamente as obras de urbanização, 
ao abrigo do art.º 87º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, com a 
homologação do Auto de Vistoria; 
 
Libertar a caução no valor de 174.579,26€, ao abrigo 
do nº 5 do art.º 54º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de 
dezembro, prestada por primeira hipoteca legal 
sobre todos os lotes que integram a AUGI, nos 
termos do n.º 3 do art.º 27.º da Lei 91/95 de 02 de 
setembro, na sua atual redação; 
 
Não autorizar a libertação das garantias prestadas 
por lotes, cujas comparticipações à Comissão de 
Administração Conjunta estejam em mora, de 
acordo com o n.º 6 do art.º 27.º da Lei 91/95 de 02 
de setembro, na sua atual redação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

N.º 5/2004 PARA OS LOTES 20 E 21 DO 
BAIRRO QUINTA DO CASTELO 

PROCESSO N.º 48337/RC 
 

Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2004, para os Lotes 20 e 21, inserido no Bairro 
Quinta do Castelo, na União de Freguesias de 
Ramada e Caneças. A alteração tem como objetivo 
a junção dos lotes 20 e 21 que se encontram vagos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
48337/RC, de 2019.06.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

N.º 2/2006 PARA O LOTE 07 
CASAL DO ABADESSO 
PROCESSO N.º 3102/LO 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
2/2006, para o Lote 07, inserido no Casal do 
Abadesso, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões. A alteração tem como objetivo a 
eliminação da atividade económica prevista para o 
lote 7, transferindo a área da atividade económica 
para os fogos, de acordo com o proposto na 
informação n.º 3102/LO, de 2019.06.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 721 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 721, da Rua Camacho Costa, no Bairro dos 
Quatro (S. Sebastião Norte), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 10687, de 2019.05.30, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €7.070,16 (sete 
mil e setenta euros e dezasseis cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, de 
13 de setembro, nos termos da informação técnica 
n.º 32/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 2019, de 2019.06.17 e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
48.2019, de 2019.06.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 722 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 722, da Rua Camacho Costa, no Bairro dos 
Quatro, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, pelo depósito caução n.º 10718, de 
2019.05.30, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €7.070,16 (sete mil e setenta euros e 
dezasseis cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos 
termos da informação técnica n.º 
33/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 2019.06.17 e de 
acordo com o proposto na informação n.º 49.2019 
de 2019.06.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 723 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 723, da Rua Camacho Costa, no Bairro dos 
Quatro, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, pelo depósito caução n.º 10749, de 
2019.05.30, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €7.070,16 (sete mil e setenta euros e 
dezasseis cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos 
termos da informação técnica n.º 
34/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 17-06-2019 e de 
acordo com o proposto na informação n.º 50.2019 
de 2019.06.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DA MILHARADA LOTE 227 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 227, no Bairro da Milharada, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 12292, de 2019.06.13, 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 35/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019 de 2019.06.17, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 51.2019 de 2019.06.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 706 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 706, da Rua José Travassos, no Bairro dos 
Quatro (S. Sebastião Norte), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 11089, de 2019.06.19, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €7.188,00 (sete 
mil cento e oitenta e oito euros e zero cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos termos da 
informação técnica n.º 36/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.06.26, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 52.2019 de 2019.06.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DECS/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Educação 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 16º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, na sua redação atual, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, na Técnica 
Superior, Dra. Natália da Silva Freitas, durante o 
meu período de férias, de 22 a 31 de julho e de 1 a 16 
de agosto, por ausência (férias) do Diretor de 
Departamento, a assinatura da correspondência e 
do expediente necessário à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Educação. 
 
Odivelas, 11 de julho de 2019 

 
O Diretor de Departamento de 

Educação e Coesão Social 
Por Subdelegação de Competências da Vereadora Susana 
Santos, através do Despacho n.º 05/VSS/2018, de 19/06/2018 

 
(Gabriel Caetano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/SVM/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito das 
competências subdelegadas na Coordenadora do 
Serviço De Veterinária Municipal 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 16º da lei 49/2012, de 
29 de agosto, na sua redação atual, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego na Técnica 
Superior, Dra. Sílvia Paula Correia Marreiros, 
durante o meu período de férias, de 15 de julho a 
02 de agosto, o exercício da competência de 
assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à mera instrução de processos no 
âmbito do Serviço de Veterinária Municipal. 
 
Odivelas, 12 de julho de 2019 

 
Por subdelegação de competência do Vereador 

Despacho n.º 1/VJPA/2019 de 16/01/2019 
A Coordenadora do Serviço de 

Veterinária Municipal 
 

(Alexandra Afonso) 
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DESPACHO N.º 9/DGOU/2019 
 

Assunto: Subdelegação de competências do 
Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, Arq.º António Henrique 
Moreira de Sousa, na Chefe da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª Ana 
Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 4/VPCT/2018, 
de 01 de outubro, subdelego, na Chefe da Divisão 
de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, nos dias 
22 julho a 2 de agosto de 2019, as competências 
que me foram subdelegadas e que constam do 
supracitado despacho, que serão exercidas no 
âmbito do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, durante o meu período 
de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como poderão 
ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado nos termos legalmente previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente 
da revogação do presente despacho, avocar 
qualquer competência subdelegada relativa a 
determinado processo ou assunto, devendo, neste 
caso, o subdelegado abster-se da prática de 
quaisquer atos ou iniciativas, suscetíveis de alterar 
a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá o subdelegado prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 17 de julho 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 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 10/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 Tânea Raquel Ribeiro Russo, no 
período de 30 de julho a 1 de agosto 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, 17 de julho 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 4/VPCT/2018, de 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

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

31.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 
2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 3 de abril de 2019, 
onde foi deliberada por maioria a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 referente ao lote 
648 descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o número 197/19920326 determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

Alvará 5/89 Alteração ao Alvará 5/89 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Const. 

Pisos Fogos Anexo 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Const. 

Pisos Fogos Anexo 

648 322m2 a) 240m2 2 2 b) 322m2 120m2 a) 259,04m2 3 3 32,20m2 

Diferença 0m2 0m2 +19,04m2 +1 +1 +4,20m2 

 
Os valores alterados foram representados a negrito.  
 
a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para moradias geminadas um índice 
máximo de implantação de 50%, com um valor máximo de 120m2 para lotes inferiores a 400m2. 
 
b) Cláusula n.º 7 do regulamento do alvará de loteamento que prevê um anexo com 10% da área do lote com 
um valor máximo de 28m2. 
 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

 Alvará 5/89 Alteração 

Área de intervenção total 405.139,78m2 405.139,78m2 

N.º total de fogos 1640 fogos 1641 fogos 

Área total de construção 236.170,24 m2 236.189,28m2 

Densidade habitacional 45 fogos/ha 41 fogos/ha 

 
Os valores alterados foram representados a negrito.  
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2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
pública. No âmbito do estacionamento, deverá ser ampliada a bolsa de estacionamento na Rua Bernardino 
Machado, no total de mais 2 lugares de estacionamento, assegurando o normal acesso viário e pedonal ao 
interior dos lotes, a executar aquando da legalização da edificação, de forma a compensar o estacionamento 
privado em falta de acordo com o previsto no artigo 116.º do RMEU e regulamento do bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. 
 
Paços do Concelho, 1 de julho de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto 
no Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
âmbito da Divisão de Coesão Social, referentes ao mês 
de junho de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/6109, de 2019.06.28 (edoc/2019/ 41120): 
 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCS/SVARS - Setor Vida Ativa e Recursos Sociais 
 
EDOC/2019/36131 
Interno/2019/5045 de 2019/06/04 
Assunto: Proposta de realização da iniciativa “Ida ao 
Teatro” 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/11 
 
 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
 
EDOC/2018/6710 
Interno/2019/4108 de 2019/15/05 
Assunto: Atualização de renda – Morada: Praceta 25 de 
Agosto, n.º 8 – 2º Esq. - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À C DCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/06 
 
EDOC/2018/31458 
Interno/2019/4268 de 2019/05/20 
Assunto: Análise jurídica – Projeto de decisão final – Rua 
Cândido de Oliveira, n.º 13, 2º Esq. – Póvoa Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À C DCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/06 
 
EDOC/2019/8931 
Interno/2019/4083 de 2019/05/14 
Assunto: Atualização de renda – Rua Vitorino Nemésio, n.º 
9 – 1º Dtº - Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/06 
 
 
 

EDOC/2019/22768 
Interno/2019/3025 de 2019/04/05 
Assunto: Aditamento a Contrato Subarrendamento para 
Habitação – Praceta Manuela Porto, n.º 2 – 1º Dt. - Arroja - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente. Com proposta de assinatura pelo Sr. 
Presidente da CMO, do aditamento ao contrato de 
subarrendamento que segue em suporte físico, 
conforme proposto e face ao informado na etapa 7.” 
Data da decisão: 2019/06/11 
 
EDOC/2019/33936 
Interno/2019/5138 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Florbela 
Espanca 3 - 2º Esq, Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/33944 
Interno/2019/5131 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 8º Fte, Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/33955 
Interno/2019/5139 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 7º Fte, Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/33960 
Interno/2019/5130 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 7º Dtº, Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/33967 
Interno/2019/5133 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 5º Fte, Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/33972 
Interno/2019/5129 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Ana de 
Castro Osório 4 – 3º Fte, Arroja – Odivelas 
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Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/34011 
Interno/2019/5134 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Manuela 
Porto 4 - 3º Esq., Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/34018 
Interno/2019/5136 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Manuela 
Porto 4 - 2º Esq, Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/34238 
Interno/2019/5127 de 2019/06/06 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Florbela 
Espanca, 4, C/V Esq., Arroja - Odivelas  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/17 
 
EDOC/2019/34623 
Interno/2019/4745 de 2019/05/29 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Rua Helena Aragão 
– Odivelas – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/11 
 
EDOC/2019/34782 
Interno/2019/4909 de 2019/06/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua do Poder 
Local – Pontinha – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/11 
 
EDOC/2019/36252 
Interno/2019/5262 de 2019/06/18 
Assunto: Revisão de renda – Rua Domingos António 
Carvalho, n.º 8 – 3º Dtº - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DCS para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/27 
 
EDOC/2019/38855 
Interno/2019/5548 de 2019/06/18 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Alves Redol – 
Odivelas – Pagamento de quotas 2019. 

Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/27 
 
EDOC/2019/38576 
Interno/2019/5524 de 2019/06/17 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Helena 
Aragão – Odivelas – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/27 
 
EDOC/2019/38874 
Interno/2019/5550 de 2019/06/18 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Praceta 1º 
Dezembro – Odivelas – Pagamento de quotas 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/27 
 
 
DCS/SAASI - Setor de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado 
 
EDOC/2019/34783 
Assunto: Proposta FASE - maio 2019 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora:” De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/03 
 
EDOC/2019/38815 
Assunto: Proposta FASE - junho 2019 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/06/27 
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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 03 a 28 de 
junho de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/6536 de 2019.06.28 (edoc/2019/43428): 
 
 
NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO / OBRAS SEM 
CONTROLO PRÉVIO ADMINISTRATIVO 
 
Assunto: Decisão de demolição de edificações precárias 
sitas na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, lotes 1ª, 
3, 627, 628 e 630, Serra da Luz – Pontinha. 
(Proprietário: Mohammad Suleman) 
(Processo 51/DFM/OI/2018) 
Data da Decisão do Senhor Vereador Edgar Valles: 
2019.05.28 
Data da notificação: 2019.06.04 (via postal) 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas 
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua 5 de outubro, lote 244, Bairro Vale Grande - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Emílio Carlos Vaz de Moura) 
(Processo 42/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua dos Franciscos, lote 3, Bairro Casal da Fonte - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Gabriela Bernardo Nuno dos Santos) 
(Processo 102/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Canoas, lote 113, Bairro Novo de Santo Eloy - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cristóvão Godinho) 
(Processo 38/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua D. João I, lote 315, Serra da Luz - Pontinha, nos 

termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria de Lurdes Guedes) 
(Processo 194/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Afonso III, lote 615, Bairro Serra da Luz - Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria de Lurdes de Figueiredo Gameiro) 
(Processo 232/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua dos Franciscos, lote 97, Bairro Casal da Fonte- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Francisco Alves) 
(Processo 106/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Braga, lote 560, Bairro Vale Grande - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Gertrudes Maria Cespeded Malhado) 
(Processo 129/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Braga, lote 562, Bairro Vale Grande - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Joaquim Ramos) 
(Processo 110/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Braga, lote 562, Bairro Vale Grande - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Isabel Conceição Maria) 
(Processo 110/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Afonso III, lote 615, Bairro Serra da Luz - Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Idalina Oliveira Gameiro Militão) 
(Processo 232/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Impasse, lote 19, Bairro Casal da Perdigueira - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Guilherme Santos) 
(Processo 126/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Aveiro, lote 540, Bairro Vale Grande - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Fernandes Alves Lopes) 
(Processo 04/DFM/14) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Canoas, lote 111, Bairro Novo Santo Eloy - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Simões Bento) 
(Processo 40/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Aveiro, lote 527, Bairro Vale Grande- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Angelina Ribeiro Pereira) 
(Processo 84/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Aveiro, lote 527, Bairro Vale Grande- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Angelina Ribeiro Pereira) 
(Processo 84/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Impasse, lote 44, Bairro Casal da Perdigueira- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ilda Neves Murtas) 
(Processo 93/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade da Régua, lote 216, Casal S. Sebastião- 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel da Costa Pereira) 
(Processo 64/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 

Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Impasse, lote 32, Bairro Casal da Perdigueira- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma “Jardins do Lima Investimentos 
Imobiliários, Lda”) 
(Processo 92/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Liberdade, lotes 11 e 12, Bairro Casalinho da 
Azenha- Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Lucília Farinha Lourenço) 
(Processo 76/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Liberdade, lotes 11 e 12, Bairro Casalinho da 
Azenha- Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ramiro Domingues Lourenço) 
(Processo 76/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Estremoz, lote 163, Casal São Sebastião 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Micael Ricardo Felício Cabral) 
(Processo 23/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Estremoz, lote 163, Casal São Sebastião 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Toscano Cabral Felício e Maria 
Manuela Felício) 
(Processo 23/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Elvas, lote 53, Casal São Sebastião - 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aurélio Augusto Saraiva Garcia) 
(Processo 25/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.11 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Alcácer do Sal, lotes 313 e 314, Bairro 
Vale Grande - Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís Filipe Rebelo Maioral) 
(Processo 162/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Amarante, lote 36, Casal São Sebastião 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel de Almeida) 
(Processo 53/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Rio Maior, lote 256, Casal São Sebastião 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Pereira das Neves Pontes) 
(Processo 21/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Freitas, lote 1, Bairro Quinta da Fonte - 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Jorge Martins de Azevedo) 
(Processo 98/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Gama Pinto, Z2, lote 1 e 2 (traseiras do n.º 4 da 
Avenida Miguel Torga), Urbanização Colinas do Cruzeiro 
- Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Millenium BCP, S.A.) 
(Processo 27/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 70 (Casa Mestre 
Lino) - Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Augusto Pedras Bandeira Santos) 
(Processo 86/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Castelinho (traseiras da Clínica Primavera) - 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Augusto 
Abreu Lopes) 
(Processo 4/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Aires de Ornelas (confinante com a Lisneves) - 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Ferreira Alves) 
(Processo 24/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Palmira Bastos, art.º 4, secção E, junto ao Lidl - 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Seone Vidal) 
(Processo 192/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua D. Dinis cruzamento com a Rua Aires de Ornelas 
(secção L, art.º 17) - Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Skyline – Promoção Imobiliária Unipessoal, 
Lda) 
(Processo 40/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no Bairro da Bela Vista, Arroja Velha, art.º 107, secção D - 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Augusto 
Abreu Lopes) 
(Processo 58/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 70 (Casa Mestre 
Lino) - Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Conceição Ferreira da Costa 
Santos) 
(Processo 86/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.11 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rainha Santa Isabel, lote 267 A, Bairro Vale Grande 
- Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Herdeiros de António Cosme Franco) 
(Processo 48/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Manuel Simões Castelo, Campos de Caneças - 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Marques) 
(Processo 469/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Arroteias, Lote 1 A 31, Bairro dos CTT - Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Leonor Nunes Alves Pereira) 
(Processo 528/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Silva, lote 56, Bairro Casal Novo - Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Associação de Moradores de Casal Novo) 
(Processo 26/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Elvas, lote 52, Bairro Casal São 
Sebastião - Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Jacinto Ferreira) 
(Processo 24/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Lisboa, lote 113, Bairro Casalinho da 
Azenha - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Alves Teixeira da Silva) 
(Processo 39/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Lisboa, lote 112, Bairro Casalinho da 
Azenha - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 

(Proprietário: Joaquim António Ramos Paixão) 
(Processo 40/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua 25 de abril, lote 344, Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Silva Pereira Marques) 
(Processo 37/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Sines, lote 190, Bairro Vale Grande - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís Miguel Ambrósio Caeiro) 
(Processo 43/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rainha Santa Isabel, lote 267 C, Bairro Vale Grande 
- Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Paulo Lisboa) 
(Processo 71/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade Figueira da Foz, lote 575, Bairro Vale 
Grande - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Teotónio Oliveira Pimenta) 
(Processo 41/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Avenida Casal do Segulim com o art. 4 da Secção H, 
Quinta do Segulim - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Trovador – Sociedade de Construções, Lda) 
(Processo 143/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Évora, Bairro Casal S. Sebastião - 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Isabel Maria Miranda Ribeiro) 
(Processo 152/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade Ponte de Sôr, Bairro Casal S. Sebastião - 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Mendes Antunes) 
(Processo 54/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 208 D, Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Silvino da Silva Ferreira) 
(Processo 59/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rainha Santa Isabel, lote 267 C, Bairro Vale Grande 
- Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Paulo Lisboa) 
(Processo 71/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Évora, lote 106, Bairro Casal S. Sebastião 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Isabel Maria Miranda Ribeiro) 
(Processo 152/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua 25 de abril, lote 344, Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Silva Pereira Marques) 
(Processo 37/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Sines, lote 190, Bairro Vale Grande - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luis Miguel Ambrósio Caeiro) 
(Processo 43/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade Figueira da Foz, lote 575, Bairro Vale 
Grande - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Teotónio Oliveira Pimenta) 
(Processo 41/DFM/18) 

Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rainha Santa Isabel, lote 267 C, Bairro Vale Grande 
- Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Paulo Lisboa) 
(Processo 71/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rainha Natália Correia, lote 208 D, Bairro da 
Milharada - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Silvino da Silva Ferreira) 
(Processo 59/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 208 F – Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Fernandes Sequeira) 
(Processo 57/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 227 – Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Mendes B. Palheta) 
(Processo 26/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 208 C – Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal de Aníbal Assunção Vaz) 
(Processo 54/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 208, 208 A e 208 B – Bairro da 
Milharada - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Batista Regueiro Gonçalves) 
(Processo 58/DFM/16, 68/DFM/16, 67/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria da Fonte, lote 189 A – Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Dias Fernandes) 
(Processo 78/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Elina Guimarães, lote 129 – Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Francisco Ró Ró Gancinho) 
(Processo 61/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Casal da Serrinha - Pontinha, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Ecoarea – Estudos Construção e 
Obras, S.A.) 
(Processo 13/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Elina Guimarães, lote 130 B, Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Helder Miguel Carvalho Ferreira) 
(Processo 55/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria, lote 183, Bairro da Milharada - Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Maria Martins) 
(Processo 75/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 83, Bairro da 
Milharada - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Garcia Soares) 
(Processo 63/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua D. João II, lote 905, Bairro Dr. Mário Madeira - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Teresa Idalina Matos Gonçalves) 
(Processo 179/DFM/17) 

Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Ovar, lote 405 e 406, Casal S. Sebastião 
– Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Alberto de Sena Vaz) 
(Processo 131/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Évora, lote 105, Bairro Casal S. Sebastião 
– Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Joaquim 
Nunes Ferreira) 
(Processo 151/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua General Alves Roçadas, ao lado do lote 40 A – 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Concha de Ouro Imobiliária S.A.) 
(Processo 50/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Amarante, lote 37, Bairro Casal S. 
Sebastião – Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Júlia Gameiro da Silva Almeida.) 
(Processo 07/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Fernandes, lotes 50, 51 e 52, Bairro Casal Novo – 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Sousa) 
(Processo 143/DFM/11, 144/DFM/11, 145/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-04 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Lavadeiras, lote 1 A 3, Bairro dos CTT – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Joaquim Silvestre Cavaco) 
(Processo 98/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Sérgio, lote 35, Bairro das Sete Quintas – 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vítor Batista) 
(Processo 200/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
nas traseiras dos lotes 69 a 72, da Rua D. Filipa de 
Lencastre, Patameiras – Odivelas, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Laurentino Augusto de Almeida) 
(Processo 51/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria Pia, lote 13, Bairro das Sete Quintas – 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ilídio Gaspar dos Anjos) 
(Processo 201/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Arroteias, lote 1 A 12, Bairro dos CTT – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Custódio Silvestre Cavaco) 
(Processo 204/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Peça lote 578 e 578 A, Bairro Casal Novo – 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Jacinto 
Teodoro) 
(Processo 97/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Arroteias, lote 1 A 26, Bairro dos CTT – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carla Filomena Sordo Botelho) 
(Processo 75/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Marquês de Pombal, lote 331, Bairro Casal Novo – 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Deolinda Maria da Costa Câmara de 
Oliveira Dasquet) 

(Processo 38/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Fernandes, lote 43, Bairro Casal Novo – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Silva Soares) 
(Processo 88/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua de S. José, lote 856, Bairro Casal Novo – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Adão Camelo) 
(Processo 178/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 577 B, Bairro Casal 
Novo – Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Francisco Lúcio Pires) 
(Processo 126/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Almada Negreiros com a Rua Nova do Mirante, 
lote 202, Bairro Casal Novo – Caneças, nos termos do nº 1 
do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Tiago José dos Anjos Moura) 
(Processo 148/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Pedreira, lote 248, Bairro Casal Novo – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Neves Freire) 
(Processo 21/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Arroteias, lote 2 A 27, Bairro dos CTT – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Augusto Monteiro Jerónimo Duarte) 
(Processo 203/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.18 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Fernando Pessoa, lote 234, Bairro Casal Novo – 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: André Luciano Antunes Ribeiro) 
(Processo 181/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Sines, lote 191, Bairro Vale Grande – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Alberto Sousa Alves) 
(Processo 44/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, lote 30, Bairro 
Serra da Luz – Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Mohammad Saleem) 
(Processo 177/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-05-29 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria da Fonte, lote 189 D, Bairro da Milharada – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Jorge Fernandes Lourenço) 
(Processo 81/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria da Fonte, lote 189 D, Bairro da Milharada – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Rita Lopes da Silva Lourenço) 
(Processo 81/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria da Fonte, lote 192, Bairro da Milharada – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Carla Martins Garcia) 
(Processo 82/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Viseu, lote 53, Bairro da Azenha – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Manuel Pina Batista) 
(Processo 45/DFM/18) 

Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua 5 de outubro, lote 244, Bairro Vale Grande – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Cubosbeira – Sociedade de 
Transformação e Venda de Granitos, Lda) 
(Processo 42/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Lavadeiras, lote 1 B, Bairro dos CTT – Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cooperativa de Casas Económicas de 
Pessoal dos Correios e Telégrafos e Telefones) 
(Processo 176/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Vasco Santana, lote 827, Bairro Casal Novo – 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Tamborinos e Costa, Lda) 
(Processo 101/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua dos Eucaliptos, lote 108, Bairro Casal da 
Perdigueira - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Ernesto 
Correia dos Santos) 
(Processo 07/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Arroteias, lote 1 A 14, Bairro dos CTT - Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria de Lurdes Matos Godinho) 
(Processo 82/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Arroteias, lote 1 A 15, Bairro dos CTT - Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Manuel Vicente Dolores) 
(Processo 81/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.25 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Bairro dos CTT, lote 2 A 42 - Caneças, nos termos 
do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís António Leones Alves) 
(Processo 13/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-06-05 
Data da notificação: 2019.06.25 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
03/06/2019 a 28/06/2019 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas 
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Remoção de um veículo Smart Fortwo, com a 
matrícula 89-03-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 
54/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: 2019.05.08 
Data da remoção: 2019.06.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 95-14-MS, 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 
53/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: 2019.05.08 
Data da remoção: 2019.06.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Express, com a 
matrícula 00-20-HI, 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 
52/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: 2019.05.08 
Data da remoção: 2019.06.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 80-52-EJ, 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 
51/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: 2019.05.22 

Data da remoção: 2019.06.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a matrícula 
AJ-492-EX, 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/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: 2019.06.06 
Data da remoção: 2019.06.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi A3, com a 
matrícula 20-EL-46, 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 
96/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: 2019.05.15 
Data da remoção: 2019.06.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com a 
matrícula 89-65-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 
28/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: 2019.05.16 
Data da remoção: 2019.06.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Almera, com a 
matrícula 56-66-MR, 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 
55/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: 2019.05.08 
Data da remoção: 2019.06.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula 16-IS-18, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.07 
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Assunto: Remoção de um veículo Volvo S40, com a 
matrícula 68-91-TB, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 96-11-UJ, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com a 
matrícula 47-16-QV, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 87-92-QO, 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 
98/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes S400, com a 
matrícula 09-75-RS, 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 
56/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: 2019.03.27 
Data da remoção: 2019.06.07 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a matrícula 
71-FE-59, 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 
97/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Caddy, com a 
matrícula 23-20-UZ, 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 
57/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volvo V-40, com a 
matrícula 21-FF-95, 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 
58/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 69-56-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 
31/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Lancia Delta, com a 
matrícula 89-LX-39, 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 
99/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.11 
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Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 03-33-NA, 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 
100/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Atos, com a 
matrícula s/matrícula, 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 
59/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: 2019.06.12 
Data da remoção: 2019.06.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Corolla, com a 
matrícula RP-82-08, 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 
60/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Combo, com a 
matrícula 73-52-MN, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Lancia, com a 
matrícula 33-74-LL, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.12 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 06-GB-66, 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 
101/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Keeway, com a 
matrícula 34-NR-97, 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 
102/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 406, com a 
matrícula 03-73-LU, 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 
39/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Golf, com a 
matrícula 04-06-NC, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 35-SF-01, 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/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: 2019.05.15 
Data da remoção: 2019.06.14 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 15 - 23 de julho de 2019 

37 
 

Assunto: Remoção de um veículo Vw Polo, sem Matrícula, 
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 
103/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: 2019.06.05 
Data da remoção: 2019.06.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai H1, com a 
matrícula 66-57-NT, 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 
41/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.17 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 29-56-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 
34/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.17 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula UB-60-31, 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 
40/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.17 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 06-85-DQ, 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/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: 2019.06.18 
Data da remoção: 2019.06.18 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com 
a matrícula 75-96-RU, 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 
64/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: 2019.05.30 
Data da remoção: 2019.06.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Passat, 
com a matrícula UG-43-23, 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 61/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: 2019.06.17 
Data da remoção: 2019.06.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Laguna, com a 
matrícula 10-00-TI, 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 
63/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula 33-24-ZR, 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 
62/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: 2019.05.30 
Data da remoção: 2019.06.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW 318, com a 
matrícula 31-81-DV, 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 
106/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.19 
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Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 29-96-OX, 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 
105/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 07-30-EJ, 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 
104/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: 2019.06.17 
Data da remoção: 2019.06.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen C4, com a 
matrícula 11-AV-72, 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/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: 2019.05.30 
Data da remoção: 2019.06.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo em estado Sucata, sem 
matrícula, 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 
43/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: 2019.06.21 
Data da remoção: 2019.06.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mitsubishi Pajero, com 
a matrícula 56-16-QJ, 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 
42/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.21 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Laguna, com a 
matrícula 89-92-QR, 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 
110/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Hillux, com a 
matrícula 85-99-ZL, 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 
109/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: 2019.05.23 
Data da remoção: 2019.06.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes, com a 
matrícula NX-23-13, 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 
108/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Doblo, com a 
matrícula 0878JJN, 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 
107/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 43-70-EX, 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/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.25 
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 54-46-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 
38/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Micra, com a 
matrícula 20-62-BL, 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 
65/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 54-86-LI, 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 
44/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: 2019.06.28 
Data da remoção: 2019.06.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com a 
matrícula 33-92-PT, 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 
113/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 91-54-KB, 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 
112/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula 10-38-AF, 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 
111/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: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.06.28 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

9.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 4 de julho de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

POR UMA CIDADE DE ODIVELAS VEG-FRIENDLY 

 
Portugal é internacionalmente reconhecido como 
um dos melhores países para viver e visitar, 
estatuto que deverá constituir uma alavanca para 
a projeção de uma imagem que defende valores 
imensuráveis respeitantes à proteção ambiental e, 
consequentemente, a uma justiça alimentar, 
económica e de bem-estar animal. 
 
A saúde é um pilar essencial da nossa vida e da 
estabilidade da sociedade. E o poder local, com a 
descentralização, irá receber competências nesta 
matéria. E, com elas, responsabilidades que deverá 
exercer. 
 
Diversos estudos têm apontado a alimentação 
inadequada como um dos principais responsáveis 
pelo total de anos de vida saudável perdidos pela 
população portuguesa, causando doenças como 
obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemias, 
doença cerebrovascular, cancros e doenças 
osteoarticulares, as quais representam mais de 
70% dos gastos em saúde do estado português e 
atingem grande parte das famílias portuguesas. 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) associou o 
consumo regular de carnes vermelhas acima das 
quantidades recomendadas precisamente ao 
aparecimento do cancro colon-rectal, do pâncreas 
e da próstata, bem como ao desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares e da diabetes. 
 
No Código Europeu contra o Cancro da Comissão 
Europeia, que deriva de recomendações da OMS, é 

indicada como dieta saudável: bastantes cereais 
integrais, leguminosas, vegetais e frutas, reduzir 
alimentos muito calóricos (com muito açúcar ou 
gordura), evitar as bebidas açucaradas, as carnes 
processadas (enchidos, carnes fumadas) e limitar 
as carnes vermelhas. 
 
Diversos relatórios têm salientado o relevante peso 
do setor da pecuária nas emissões de gases de 
efeito de estufa, nomeadamente o estudo “O 
futuro da alimentação e da agricultura – Caminhos 
alternativos para 2050”, apresentado pela FAO – 
Organização para a Alimentação e Agricultura das 
Nações Unidas, em 2018. Sendo de destacar que 
70% da superfície agrícola é destinada à produção 
pecuária, o que provoca a degradação dos solos e 
é uma grande fonte de poluição da água doce e 
que para produzir 1 kg de carne são necessários até 
16.000 litros de água doce, 10 a 15 vezes mais do 
que o que é necessário para produzir 1 kg de 
cereais ou de leguminosas. 
 
Considerando que Portugal se comprometeu a 
atingir a neutralidade carbónica até 2050 com 
uma redução de produção de bovinos até 50%, 
pois a pecuária é considerado um dos sectores que 
mais poluem, será necessária uma mudança 
progressiva dos hábitos alimentares, apostando-se 
na ingestão de alimentos que impliquem uma 
menor pegada carbónica. 
 
Impulsionar esta mudança para hábitos 
alimentares que tenham em consideração a 
pegada ecológica será um grande desafio político 
para os municípios como recentemente foi 
reconhecido por um estudo realizado pela 
Associação Zero em parceria com a Global 
Footprint Network e com a Universidade de Aveiro. 
 
Cada vez mais as pessoas estão comprometidas 
em salvar o planeta, sendo já visíveis 
manifestações estudantis que apelam aos 
governantes para uma maior contenção no 
consumo de produtos de origem animal. E nesta 
contenção, têm as grandes cidades portuguesas, 
como é o caso de Lisboa, uma responsabilidade 
acrescida na promoção da educação para a 
adoção de um estilo de vida mais saudável e 
benéfico para o planeta, pois são elas que 
aglomeram o maior número de habitantes por 
metro quadrado. 
 
Veja-se aliás, que vários são os exemplos da 
tendência crescente para uma alimentação mais 
saudável e sustentável: 
 
– Na Holanda, o Ministério da Educação, Cultura e 
Ciência declarou que todos os seus jantares oficiais 
vão passar a ser vegetarianos; 
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– Em Turim, a Presidente da Câmara revelou 
encarar a promoção da alimentação 100% vegetal 
como uma prioridade para “proteger o ambiente, 
a saúde e os animais”; 
 
– Barcelona declarou-se “ Veg-Friendly ” – amiga 
de uma cultura de alimentação de base vegetal, 
comprometendo-se a impulsionar uma série de 
ações para incentivar a este tipo de alimentação, 
sendo uma delas a adesão à campanha 
internacional “segundas sem carne” para que as 
refeições que provenham da administração da 
cidade sejam vegetarianas “de forma voluntária” 
às segundas-feiras. 
 
Nesta última cidade, está ainda prevista a criação 
de um “ BCNvegPoint ”, um espaço que serve 
como ponto de encontro para empresários, ONG, 
consumidores e investidores, com o objetivo de 
favorecer o comércio local pequeno e médio, de 
proximidade, e de produtos de origem vegetal, a 
publicação de um novo guia vegetariano de 
Barcelona e a criação de uma aplicação para 
informar residentes e turistas sobre o comércio 
100% vegetal. 
 
E há até quem vá mais longe – recentemente veio 
a público a noticia que a Holanda pretende ser o 
primeiro país vegano até ao ano 2030, apostando 
numa dieta sustentável, ecológica e sem 
sofrimento animal, contribuindo em larga escala 
para o desafio climático que as/os governantes 
mundiais estão claramente a perder. 
 
Em Portugal, estima-se que o número de pessoas 
que seguem uma dieta 100% vegetal rondará os 
60.000, mas que esteja em amplo crescimento. 
Aliás, no espaço de 10 anos o número de 
vegetarianos em Portugal quadruplicou e, de 
acordo com um estudo da consultora Nielsen, 
serão hoje 120 mil, que correspondem a 1,2% da 
população. 
 
Os próprios meios de comunicação social têm 
apresentado conteúdos em resposta a esta 
mudança de paradigma, surgindo capas como a 
da Time Out “Veganos é para todos” ou artigos 
como o relatório “O Mundo em 2019”, apresentado 
no jornal The Economist, no qual o seu autor 
defende que “ Se as carnes baseadas em vegetais 
começarem a ganhar em popularidade, podem 
tornar-se numa tecnologia transformadora, 
melhorando a dieta ocidental, reduzindo a 
pegada ecológica, e talvez até reduzindo o custo 
dos alimentos nos países subdesenvolvidos ou 
mais pobres ”. 
 
Neste mês de junho, nas festas de Lisboa, existiu 
um arraial 100% vegetal, no Mercado de Santa 
Clara, para que as festas populares possam ter 

uma resposta para as pessoas que optam por este 
tipo de alimentação ou que pretendem uma 
alternativa. 
 
Assim, e visando dar cumprimento às conclusões 
do Congresso Português de Alimentação e 
Autarquias, realizado em Guimarães em 2017 – no 
qual se salientou o papel determinante do poder 
local enquanto impulsionador e facilitador de 
mudanças de atitudes, comportamentos e 
perspetivas nesta matéria, em articulação com 
políticas públicas nacionais, como por exemplo a 
Lei n.º 11/2017, de 17 de abril, que estabelece a 
obrigatoriedade de existência de opção 
vegetariana nas ementas das cantinas e refeitórios 
públicos, e a Estratégia Integrada para a Promoção 
da Alimentação Saudável, que traduz a prioridade 
de que a Saúde Pública resulta de vários 
determinantes de forma sistémica, sistemática e 
integrada, sendo fundamental uma alimentação 
saudável, nomeadamente o consumo de fruta e 
produtos hortícolas frescos – propomos que 
Odivelas, assuma iniciativas pioneiras ao nível das 
políticas públicas que promovam um estilo de vida 
mais saudável, consciente, sustentável e 
cumpridor das metas de descarbonização. 
 
Face ao exposto, vem o PAN propor que a 
Assembleia Municipal de Odivelas, delibere 
recomendar à Câmara Municipal de Odivelas o 
seguinte: 
 
1. Declarar Odivelas uma cidade veg-friendly; 
 
2. Implementar ações que informem e promovam 
uma alimentação de base vegetal, 
nomeadamente, através de um dia municipal da 
alimentação 100% vegetal, com dinamização de 
feiras e workshops e outras formas de divulgação 
que promovam o conhecimento e interesse das 
cidadãs e dos cidadãos para uma dieta saudável, 
com menor impacto ambiental e de maior 
respeito pelo bem-estar animal; 
 
3. A par do que já se verifica nas cantinas escolares, 
prever uma opção 100% vegetal em todos os 
eventos públicos da autarquia que incluam 
catering; 
 
4. Incluir nos planos de formação, a formação em 
cozinha vegetariana nas cantinas municipais e aos 
seus funcionários; 
 
5. Promover a elaboração de um Guia Vegetariano 
de Odivelas e do selo “restauranteveg-friendly” em 
articulação com as ONG que atuam já nesta 
matéria; 
 
6. Dar conhecimento da presente Recomendação 
à Associação Vegetariana Portuguesa, ao Centro 
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Vegetariano e às associações de defesa ambiental 
e de proteção animal. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – 
foi Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, CDU, BE, PPD/PSD, PAN e 
Membro Independente, Lúcia Lemos e com o voto 
contra da bancada do CDS/PP) 
 
Odivelas, 05 de julho de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

PROGRAMAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO AO 
APADRINHAMENTO DE ÁRVORES E DE 

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES POR ESTUDANTES 
 

Existem em Odivelas cerca de 50 espécies 
diferentes de árvores, oriundas de diversos locais, 
contribuindo para a sobrevivência na cidade, para 
a qualidade do ar, para a sombra, como abrigo e 
alimento, quer para animais quer para plantas, e 
ainda para a promoção do turismo e do convívio 
social. 
 
Apesar disso, a proteção das árvores nem sempre 
é garantida, sendo estas objeto de danos 
provocados por podas ou cortes incorretos, o que 
as deixa em situação de grande vulnerabilidade. 
 
Várias pesquisas têm provado a importância das 
árvores em ambiente urbano, destacando-se entre 
elas o recente estudo “ Planting Healthy Air” , 
realizado pela Nature Conservancy em 
coordenação com a rede de cidades C40. Este 
estudo salienta o relevante papel que a floresta 
urbana assume na mitigação dos efeitos das 
alterações climáticas, pois, entre outras funções 
essenciais, as árvores absorvem as partículas finas 
que têm origem sobretudo na combustão, 
provenientes de atividades industriais, dos 
veículos, queima de combustíveis e incêndios 
florestais, absorvendo ainda o ruído e arrefecendo 
a área em seu redor entre 0.5 graus Celsius a 2 
graus Celsius. 
 
Mas o número de árvores tem vindo a diminuir, 
apesar das campanhas de “plantação de árvores”, 
do “dia da floresta” e de outros programas 
similares. Na verdade, a relação entre estas e quem 
vive nas cidades nem sempre é pacífica, estando 
na origem de queixas alicerçadas no excesso de 
sombra, perturbação da visibilidade ou na 
existência de um número avultado de folhas nos 
passeios e nos veículos automóveis. Em 
contrapartida, são também inúmeras as queixas 
por podas excessivas ou a ausência de arvoredo 
em diferentes zonas da cidade. 

Muitas vezes não pensamos nas árvores enquanto 
património natural vivo, que partilham o espaço 
urbano connosco, que crescem em meio adverso, 
e que contribuem de forma positiva para a vida na 
urbe. E, pese embora a maioria da população 
reconheça que a destruição de uma floresta ou de 
uma mata constitui um ato condenável, o abate de 
árvores isoladas, nos alinhamentos de ruas ou em 
praças tem importado menos controvérsia. 
 
Assim, considerando tudo o acima referido, bem 
como o atual momento de reconhecida crise 
ambiental, e ainda tendo Portugal assumido o 
compromisso de alcançar a neutralidade 
carbónica em 2050, o PAN apresenta um conjunto 
de propostas com as quais pretende: 
 
1. Criar condições para facilitar o envolvimento de 
todas as pessoas que têm expressado o desejo de 
participarem neste momento de mudança de 
paradigma, nomeadamente a camada mais jovem 
da população; 
 
2. Descentralizar o debate sobre as alterações 
climáticas da esfera científica e política; 
 
3. Criar projetos que se possam assumir como boas 
práticas e ser replicados noutras áreas do país. 
 
Para tal propomos três projetos – apadrinhamento 
de árvores autóctones, plantação de árvores 
autóctones por estudantes e troca de sementes: 
 
a) Lançamento de uma campanha para 
apadrinhamento de árvores autóctones na cidade 
de Odivelas, semelhante à já realizada pelo 
município de Vila Nova de Famalicão e pela 
Quercus em parceria com os CTT no 
desenvolvimento do projeto “Uma árvore pela 
floresta”, através do qual foram plantadas 7650 
árvores para reflorestar o Pinhal de Leiria que 
sucumbiu às chamas no verão de 2017. 
 
Esta possibilidade de apadrinhamento poderia 
permitir também o desenvolvimento de um 
detalhado inventário digital do património natural 
de Odivelas, semelhante ao concebido pela junta 
de freguesia de Arroios denominado “Árvores de 
Arroios”.  
 
Para facilitar o apadrinhamento e permitir que 
todas as pessoas tenham igual acesso ao projeto, 
devem ser definidos locais para que estas adoções 
se concretizem, na rua e junto das pessoas, mas 
também através de uma plataforma on-line, a 
quem será oferecido o comprovativo do registo de 
apadrinhamento e um cartão que comprove a sua 
qualidade e tutoria. 
 
b) O segundo projeto baseia-se no envolvimento 
dos estudantes de Odivelas na plantação de 
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árvores autóctones, ideia importada do governo 
das Filipinas que impôs como condição para a 
transição de nível de ensino (básico, secundário e 
superior), não apenas o mérito dos cerca de 12 
milhões de estudantes, mas também o 
cumprimento de um dever consubstanciado na 
plantação de 10 árvores/aluno, assim contribuindo 
para a arborização do país, o que se estima que irá 
incrementar em mais de 175 milhões o número de 
árvores/ano. 
 
As árvores devem, assim, ser plantadas num local 
da cidade predefinido pela autarquia, 
apresentando-se para o efeito um mapa 
georreferenciado com um plano de plantações 
detalhado e de fácil leitura pela população, bem 
como a aquisição ou empréstimo dos meios 
necessários para a plantação, sem necessidade da 
presença de equipas da autarquia, minimizando 
os custos e aliviando a burocracia. 
 
Face ao exposto, vem o PAN-Pessoas, Animais, 
Natureza propor que a Assembleia Municipal de 
Odivelas delibere recomendar à Câmara Municipal 
de Odivelas que: 
 
1 – Promova um programa municipal de 
apadrinhamento de uma árvore autóctone 
plantada na cidade de Odivelas; 
 
2 – Desenvolva um programa municipal de 
plantação de árvores autóctones por todos os 
estudantes da cidade de Odivelas no final de cada 
ciclo de ensino; 
 
3 – Crie um programa de troca e doação de 
sementes de árvores autóctones para crescerem 
na cidade de Odivelas ou fora dela. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – 
foi Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, CDU, BE, PPD/PSD, PAN e 
Membro Independente, Lúcia Lemos e com o voto 
contra da bancada do CDS/PP) 
 
Odivelas, 05 de julho de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

PELO HASTEAR DA BANDEIRA ARCO ÍRIS NO DIA 
MUNDIAL DE LUTA CONTRA A HOMOFOBIA E 

TRANSFOBIA 
 

Considerando que: 
 
i. no início desta semana, em Coimbra, mais um 
jovem transexual foi violentamente agredido. Essa 
barbara manifestação de preconceito ocorrida nas 
ruas da cidade foi motivada pela orientação sexual 
do menor;  
 
ii. o Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e 
Transfobia (IDAHOT - International Day Against 
Homophobia and Transphobia) comemora-se a 17 
de maio, data em que a Organização Mundial de 
Saúde retirou, em 1992, a homossexualidade da 
sua lista de doenças mentais; 
 
iii. tal como o preconceito, os LGBTI’s existem 
transversalmente na nossa sociedade: são 
médicos, artistas, professores, advogados, políticos 
e etc; são colegas de trabalho e amigos; são tios e 
tias, primos e primas, irmãos e irmãs e pais e mães; 
muitas vezes, somos nós próprios ou o vizinho que 
temos ao lado; 
 
iv. com este dia pretende criar-se uma consciência 
global para o fenómeno da homofobia e 
transfobia. Hoje, todos somos chamados a 
contribuir para uma sociedade mais inclusiva, que 
rejeite todas as formas de discriminação sem 
violência, sem homofobia nem transfobia; 
 
v. seguindo as palavras de Ban Ki-moon, anterior 
Secretário-Geral das Nações Unidas: 
 
"Em 76 países, ter um parceiro do mesmo sexo é 
ainda um crime de ação penal pública. As 
pessoas são presas, encarceradas, e em alguns 
casos até executadas, só porque têm um 
relacionamento amoroso  
As pessoas LGBT também enfrentam hostilidades 
profundamente enraizadas nos lugares onde 
muitos de nós passamos a maior parte das nossas 
horas acordados - no trabalho. 
 

Devemos nos perguntar: Será que queremos viver 
num mundo onde o amor é perseguido ou onde é 
celebrado; onde as pessoas vivem com medo ou 
dignidade? " 
 
vi. tudo indica que, em 2016, nos Paços do 
Concelho da Câmara Municipal de Lisboa terá sido 
a primeira vez que a famosa bandeira arco-íris foi 
hasteada num edifício de uma instituição pública 
em Portugal. Entretanto, em diversas autarquias e 
instituições públicas do país, a bandeira LGBT tem 
estado em destaque a cada dia 17 de maio; 
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vii. a 19 de maio de 2016, a Assembleia Municipal de 
Odivelas aprovou uma moção apresentada pela 
bancada do Bloco de Esquerda que apontava no 
mesmo sentido deste documento e, ainda assim, 
mais de três anos depois a celebração desse dia 
continua a passar longe de Odivelas. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 04 de julho de 
2019, recomenda ao executivo municipal que: 
 
1. manifeste apoio solidariedade à comunidade 
LGBTI+, passando a juntar-se às celebrações do Dia 
Mundial de Luta Contra a Homofobia e Transfobia 
todos os anos de hoje em diante. 
 
Enviar este documento para a organização da 20ª 
Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, CDU, BE, PAN e Membro 
Independente, Lúcia Lemos, com o voto contra da 
bancada do CDS/PP e com a abstenção da 
bancada do PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 05 de julho de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO 
E/OU AUDIOVISUAL QUE ABORDE TEMÁTICAS LGBTI+ 

EM EQUIDADE COM OS RESTANTES DOCUMENTOS 
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 

 
Considerando que: 
 
i. nas bibliotecas públicas, como noutras 
instituições culturais, podem entrar e permanecer 
formas de preconceito e discriminação que são 
inaceitáveis e que, por vezes, entram mesmo em 
conflito com os avanços legislativos e sociais 
registados na sociedade portuguesa; 
 
ii. as bibliotecas públicas devem não só criar 
atmosferas inclusivas, que facilitem o acesso a 
todas as leitoras e leitores, independentemente do 
seu sexo, identidade de género ou orientação 
sexual. Em simultâneo, devem refletir nas suas 
coleções os temas e as perspetivas de toda a 
população em toda a sua diversidade social; 
 
iii. verifica-se que, tanto em língua portuguesa 
como estrangeira têm sido produzidos diversos 
documentos impressos e audiovisuais que 
abordam e incluem a diversidade na dimensão 
lésbica, gay, bissexual, transexual e intersexo 

(LGBTI+), documentos estes que deverão estar 
presentes na Biblioteca Municipal D. Dinis e aí 
serem disponibilizados em equidade com os 
restantes materiais de leitura; 
 
iv. para que este objetivo seja atingido, a 
classificação documental bem como o arranjo 
espacial dessa sub-coleção deverão exprimir uma 
visão sem preconceito ou discriminação. Assim, 
para as pessoas que visitam a biblioteca deve ficar 
claro que a especialidade da sub-coleção consagra 
um direito de cidadania e não um separatismo 
segregador; 
 
v. a Biblioteca Municipal poderá ampliar o seu 
serviço à comunidade desenvolvendo ações em 
parceria com organizações LGBTI+ que poderão 
encontrar nestas instalações um espaço de 
liberdade de acesso à expressão e de organização 
de iniciativas conjuntas no âmbito da leitura e da 
fruição cultural; 
 
vi. a 9 de julho de 2015, a Assembleia Municipal de 
Odivelas aprovou uma recomendação 
apresentada pela bancada do Bloco de Esquerda 
que apontava no mesmo sentido deste 
documento e, ainda assim, mais de quatro anos 
depois a realidade pouco se alterou. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 04 de julho de 
2019, recomenda ao executivo municipal que: 
 
1. a Biblioteca Municipal D. Dinis crie secções que 
permitam a disponibilização de material literário 
e/ou audiovisual que aborde temáticas LGBTI+ em 
equidade com os restantes documentos; 
 
2. o disposto no ponto 1) seja implementado 
assegurando que a classificação documental bem 
como o arranjo espacial dessa coleção consagra 
um direito de cidadania e não uma discriminação; 
 
3. a Biblioteca Municipal organize iniciativas 
conjuntas com as organizações LGBTI+ no âmbito 
da leitura e da fruição cultural; 
 
Enviar este documento para a organização da 20ª 
Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, CDU, BE, PAN e Membro 
Independente, Lúcia Lemos, com o voto contra da 
bancada do CDS/PP e com a abstenção da 
bancada do PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 05 de julho de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 
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MOÇÕES 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO À 12ª FESTA DA DIVERSIDADE 
 

Considerando que: 
 
i. no último fim de semana (29 e 30 de junho) 
realizou-se a 11ª Festa da Diversidade, no Jardim da 
Ribeira das Naus, em Lisboa; 
 
ii. o evento trouxe ao encontro, no espaço público, 
os vários saberes, sabores, perfumes e sons do 
mundo, com dignidade, respeito e igualdade; 
 
iii. Portugal é um país multicultural e, isto é hoje 
em dia, um facto inegável. Contudo, o país 
continua a não ser um espaço intercultural, porque 
a afirmação da sua diversidade cultural continua 
ainda presa aos estereótipos da xenofobia e do 
racismo e há pouca ou quase nenhuma interação 
entre as várias culturas. A Festa da Diversidade 
procurou romper com essa realidade; 
 
iv. esta festa pretende estimular outros saberes do 
mundo, saborear os outros sabores do mundo, 
conhecer e sentir as outras sonoridades do mundo. 
Mais do que celebrar a diversidade, o que propôs a 
Festa da Diversidade é contribuir para o diálogo 
intercultural que permita, para além de 
reconhecer e aceitar a diferença, vivenciá-la e 
pratica-la com respeito; 
 
v. este ano, a Festa da Diversidade foi precedida 
por um ciclo de debates sobre um vasto leque de 
temas relacionados com a problemática do 
racismo e das desigualdades; 
 
vi. a Festa da Diversidade é uma organização do 
SOS Racismo, com o apoio de diversas entidades e 
que contou com a participação de dezenas de 
associações e de ativistas. A primeira edição da 
festa realizou-se em 1999 e desde então dezenas 
de artistas viveram a festa, dando o melhor de si a 
todas e todos que apenas querem (re)encontrar o 
reforço da interculturalidade; 
 
vii. no atual momento histórico, as migrações estão 
no centro das atenções mediáticas. Apesar dessa 
centralidade, as políticas de circulação de pessoas 
e o apoio às e aos refugiados ainda não refletem 
essa relevância. A diversidade tem que ser 
festejada, mas principalmente tem que ser vivida!. 
 
viii. o crescimento da extrema direita, um pouco 
por todo o mundo, tem levado ao agravamento 

das condições de vida de milhares de pessoas que 
têm de fugir dos seus países, por motivos políticos, 
religiosos, económicos ou outros. Por exemplo, de 
Itália continuam a chegar notícias da crescente 
desumanidade de estado. Depois da recusa em 
receber embarcações com pessoas refugiadas, 
agora está em curso uma perseguição às e aos 
voluntários que salvaram milhares de vidas no 
Mediterrâneo. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 4 de julho de 
2019, delibera: 
 
1. congratular as entidades promotoras, em 
particular o SOS Racismo, pela realização de mais 
uma edição da Festa da Diversidade; 
 
2. saudar as instituições públicas que apoiam o 
movimento associativo na organização e 
promoção de eventos como a Festa da 
Diversidade; 
 
3. exortar a Câmara Municipal de Odivelas a 
continuar a apoiar projetos do movimento 
associativo que tenham em vista a promoção da 
inclusão, o fomento da interculturalidade e a 
prática da diversidade; 
 
4. apelar a todas as entidades públicas, que 
desenvolvam políticas concretas que permitam 
promover a interculturalidade. 
 
Enviar este documento para a organização da 12ª 
Festa da Diversidade e à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, CDU, BE, PPD/PSD, PAN e 
Membro Independente, Lúcia Lemos e com o voto 
contra da bancada do CDS/PP.) 
 
Odivelas, 05 de julho de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 
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MOÇÃO 
 

“PELO ALARGAMENTO DO COMPLEMENTO 
SOLIDÁRIO PARA IDOSOS” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentado uma moção 
com o título “Pelo alargamento do Complemento 
Solidário para idosos”, (documento n.º 7), que será 
transcrita em ata. colocada à votação, a moção, foi 
rejeitado por maioria com os votos a favor das 
bancadas da CDU, BE, PPD/PSD, CDS/PP, PAN e 
Membro Independente, Lúcia Lemos, e com os 
votos contra da bancada do PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

PELA REALIZAÇÃO DA 20ª MARCHA DO ORGULHO 
LGBTI+ DE LISBOA 

 
Este ano celebram-se os 50 anos da Revolta de 
Stonewall, em Nova York, nos Estados Unidos. Foi 
no dia 28 de junho de 1969 que - depois de a polícia 
ter entrado num bar que recebia abertamente 
homossexuais, o Stonewall Inn - se iniciaram uma 
série de revoltas contra as constantes investidas 
das forças da ordem aos locais de encontro das 
pessoas LGBT desta cidade. Estas iniciativas 
acabariam por resultar em vários movimentos e 
organizações pelos direitos LGBT por todo o país, 
alastrando este movimento para o resto do 
mundo. Dois anos depois começaram a surgir as 
primeiras marchas de orgulho gay em Nova York, 
Los Angeles, São Francisco e Chicago, em 
comemoração do aniversário dos motins. Depois 
disso, e depois de muitas lutas, o mês de junho 
tornou-se no mês do orgulho LGBT por todo o 
mundo. 
 
Em Portugal, a Marcha do Orgulho LGBTI+ 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero, 
Interssexuais) começou na cidade de Lisboa há 20 
anos, pouco tempo depois de terem sido 
apresentados, na Assembleia da República, os 
primeiros projetos-lei para acabar com a 
discriminação introduzida pela Lei das Uniões de 
Facto. Hoje, 20 anos depois, surgem Marchas do 
Orgulho LGBTI+ por várias cidades do país. A 20ª 
Marcha LGBTI+ de Lisboa realizou-se no passado 
dia 29 de junho e, segundo a organização, juntou 
cerca de 50 mil pessoas.  
 

Recordando que só em 1982 se consegue a 
descriminalização da homossexualidade em 
Portugal, hoje a igualdade em função da 
orientação sexual está consagrada na lei: no acesso 
ao casamento e à adoção, no direito à 
autodeterminação de género e no princípio 
constitucional da igualdade que garante 
tratamento igual e a proibição da discriminação. A 
realidade hoje é muito diferente da que vivíamos 
na viragem para o século XXI, hoje temos centros 
de acolhimento LGBTI, temos mais informação, 
planos de ação para a inclusão, formação para a 
cidadania e igualdade, temos uma sociedade mais 
aberta e inclusiva.  
 
No entanto, com a onda de reação de vários 
setores políticos mais conservadores que 
pretendem reverter os processos alcançados por 
estas lutas, assinalamos aqui a importância da 
continuação e da participação na Marcha do 
Orgulho LGBTI+, pelo seu cariz reivindicativo e 
histórico, de luta e resistência. Urge, portanto, a 
necessidade de uma luta pela igualdade. Não 
apenas na lei, mas também na sociedade.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 4 de julho de 
2019, congratula a 20ª Marcha do Orgulho LGBTI+ 
de Lisboa e todas as pessoas e organizações que 
contribuíram para essa iniciativa; 
 
Enviar este documento para a organização da 20ª 
Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, CDU, BE, PAN e Membro 
Independente, Lúcia Lemos, com o voto contra da 
bancada do CDS/PP e com a abstenção da 
bancada do PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 05 de julho de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 
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VOTO DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

FALECIMENTO DE ANTÓNIO MANUEL HESPANHA 
 

António Manuel Hespanha nasceu 1945 em 
Coimbra. Começou a sua formação académica 
pelo Direito em 1967. Seguiu-se o campo da 
História no qual utilizou os seus conhecimentos na 
área do Direito para estudar o Antigo Regime. 
 
Com isso, mudou a forma como se via o poder real 
em Portugal nesta época: da concentração de 
poder no monarca passou a olhar-se mais para a 
pluralidade política e jurídica. Um dos seus livros 
mais conhecidos, “As Vésperas do Leviathan. 
Instituições e Poder Político” que é a sua tese de 
doutoramento sobre o período antecedente ao 
surgimento do Estado moderno em Portugal, é o 
grande exemplo de como sublinha os sistemas de 
poder para além dos mecanismos do centralismo. 
 
Em 1996 publicou o texto de referência na área da 
história do direito, “Cultura jurídica europeia. 
Síntese de um milénio”. Depois, sobre o século XIX, 
publicou em 2004 “Guiando a mão invisível. 
Direitos, lei e Estado no liberalismo monárquico 
português”. 
 
Recentemente, sobre teoria do direito publicou “O 
caleidoscópio do direito. O direito e a justiça nos 
dias e no mundo de hoje”. 
 
O seu último livro é deste ano. “Filhos da Terra, 
Identidades Mestiças nos Confins da Expansão”, 
livro no qual critica as teses do luso-tropicalismo, a 
imagem da abertura do português ao outro e a 
ausência de racismo. E, sempre que analisa o 
colonialismo português, Hespanha também não 
se esquecerá do paradigma da complexidade das 
instâncias de poder e das limitações dos poderes 
régios e coloniais. 
 
Nas "identidades mestiças", dedica-se ainda à 
análise do “império sombra dos portugueses”, as 
comunidades mestiças que, apesar de ficarem fora 
das fronteiras formais do império, se identificavam 
como portuguesas. 
 
Era professor catedrático jubilado da Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa e 
investigador honorário do instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa. Antes tinha 
lecionado e investigado em várias outras 
instituições. Foi assistente da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa até 1984 e professor do 

Departamento de História da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa a seguir. A partir de 1988 foi investigador 
no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa. E a partir de 1999 até 2011, ano que se 
jubilou, foi catedrático na Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, onde lecionava 
matérias de História e de Teoria do Direito. 
 
O sucesso académico levou-o a ensinar também 
fora do país: foi professor convidado da 
Universidade de Yale, da Universidade Autónoma 
de Madrid, da Facoltà di Scienze Politiche da 
Universidade de Messina, da Universidade de 
Macau e Directeur d’Études invité da École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. 
 
Foi ainda Presidente do Conselho Científico da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia na área de 
Ciências Sociais e Humanidades, director do 
Centro de Estudos sobre Direito em Sociedade, da 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa e do Conseil National pour la Recherche 
Scientifique. 
 
Detinha ainda os graus honoríficos de Doutor 
honoris causa pelas Faculdades de Direito da 
Universidade de Lucerna (Suíça) e da Universidade 
Federal do Paraná (Brasil) 
 
Além da carreira académica, teve outras funções. 
Em 1974-75 foi diretor-geral do Ensino superior. 
Depois disso, foi inspetor-superior do Ministério da 
Educação até 1978, tendo-se a seguir centrado na 
carreira. Entre 1995 e 1998 distinguiu-se enquanto 
o comissário geral da Comissão Nacional para a 
Comemoração dos Descobrimentos Portugueses 
que não queria celebrar de forma acrítica este 
acontecimento histórico. 
 
Para lá dessas atividades, António Hespanha foi 
um homem de esquerda que militou nos 
movimentos católicos progressistas e depois no 
Partido Comunista Português até 1988. Depois 
disso, não teve militância política, mas apoiou a 
candidatura de Jorge Sampaio à Presidência da 
República e, em algumas ocasiões, o Bloco de 
Esquerda. 
 
Hespanha foi mandatário da candidatura do Bloco 
por Lisboa nas primeiras legislativas a que o 
partido concorreu, em 1999, e apoiou a 
candidatura de João Semedo à Câmara Municipal 
de Lisboa. Foi ainda subscritor da Carta dos 
Direitos dos Cidadãos e dos Povos, documento 
promovido no âmbito da candidatura ao 
Parlamento Europeu encabeçada por Miguel 
Portas. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 4 de julho de 
2019, lamenta profundamente o falecimento de 
António Manuel Hespanha e endereça à família e 
amigos/as sentidas condolências. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 05 de julho de 2019” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MEDALHAS MUNICIPAIS 
 

 
 

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 
MEDALHAS MUNICIPAIS 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

Presente para deliberação a proposta de alteração 
ao Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais, de acordo com a Proposta n.º 
05/PRES/2019, de 2019.05.21, remetida pelo Senhor 
Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, 
aprovada na 11.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 29 de maio de 
2019. (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12 de 2019, página 9). 
 
[Publicado em anexo no Final do presente Boletim 
o Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1.º GRAU 

 
Presente para deliberação a proposta de abertura 
de procedimentos concursais para cargos de 
Direção Intermédia de 1.º grau (2 Diretores de 
Departamento), para efeitos de designação do júri 
do recrutamento, no âmbito da Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas em vigor, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/2997, de 2019.04.04, 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara à 
Assembleia Municipal, aprovada na 8.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 17 de abril de 2019. (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 9 de 
2019, página 9). 
 
 
Procedimento Concursal para cargo dirigente 
 

Designação 
do cargo: 

Diretor do Departamento de Educação 
e coesão Social 

Grau: Direção Intermédia de 1.º grau 

Unidade 
Orgânica: 

Departamento de Educação e Coesão 
social 

 
Proposta de júri de recrutamento: 
 
(não podem integrar os eleitos locais do município, o 
presidente do júri deverá ser designado de entre 
personalidades de reconhecido mérito profissional, 
credibilidade, e integridade pessoal; os vogais 
designados de entre personalidades de reconhecido 
mérito profissional, credibilidade, e integridade pessoal 
cuja atividade seja ou tenha sido exercida 
preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica) 
 

Presidente: 
Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura, 
Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral 

Vogal 
efetivo: 

Prof. Doutor Nuno Alexandre Pereira 
Abranja, diretor e Professor do Instituto 
Superior de Ciências Educativas 

Vogal 
efetivo: 

Prof.ª Doutora Filipa Veríssimo 
Coelhoso, Professora Adjunta do 
Instituto Superior de Ciências 
Educativas 

Vogal 
suplente: 

Arq. António Henrique Moreira de 
sousa, Diretor do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico 

Vogal 
suplente: 

Eng. Luís Manuel da Conceição Jorge, 
Diretor Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial 

 
 
Procedimento Concursal para cargo dirigente 
 

Designação 
do cargo: 

Diretor do Departamento de Gestão 
Ambiental e Transportes 

Grau: Direção Intermédia de 1.º grau 

Unidade 
Orgânica: 

Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes 

 
Proposta de júri de recrutamento: 
 
(não podem integrar os eleitos locais do município, o 
presidente do júri deverá ser designado de entre 
personalidades de reconhecido mérito profissional, 
credibilidade, e integridade pessoal; os vogais 
designados de entre personalidades de reconhecido 
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mérito profissional, credibilidade, e integridade pessoal 
cuja atividade seja ou tenha sido exercida 
preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica) 
 

Presidente: 
Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura, 
Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral 

Vogal 
efetivo: 

Eng. Luís Manuel da Conceição Jorge, 
Diretor Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial 

Vogal 
efetivo: 

Eng. Rui Manuel Baptista de Abreu, 
Diretor Delegado dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos (SIMAR) Loures/Odivelas 

Vogal 
suplente: 

Prof. Doutor Nuno Alexandre Pereira 
Abranja, Diretor e Professor do Instituto 
Superior de Ciências Educativas 

Vogal 
suplente: 

Prof.ª Doutora Filipa Veríssimo 
Coelhoso, Professora Adjunta do 
Instituto Superior de Ciências 
Educativas 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU 

 
Presente para deliberação a proposta de abertura 
de procedimentos concursais para cargos de 
Direção Intermédia de 2.º grau (2 Coordenadores), 
para efeitos de designação do júri do 
recrutamento, no âmbito da Estrutura Orgânica 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas em 
vigor, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8945, de 2019.04.08, remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara à Assembleia 
Municipal, aprovada na 8.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 17 de 
abril de 2019. (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 9 de 2019, página 9). 
 
Procedimento Concursal para cargo dirigente 
 

Designação 
do cargo: 

Coordenador de Gabinete, nível 
equiparado a Chefe de Divisão 

Grau: Direção Intermédia de 2.º grau 

Unidade 
Orgânica: 

Serviço de Veterinária Municipal 

 
Proposta de júri de recrutamento: 
 
(não podem integrar os eleitos locais do município, o 
presidente do júri deverá ser designado de entre 
personalidades de reconhecido mérito profissional, 
credibilidade, e integridade pessoal; os vogais 
designados de entre personalidades de reconhecido 
mérito profissional, credibilidade, e integridade pessoal 

cuja atividade seja ou tenha sido exercida 
preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica) 
 

Presidente: 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, 
Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral 

Vogal 
efetivo: 

Luís Manuel da Conceição Jorge, 
Diretor Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial 

Vogal 
efetivo: 

Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte, Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação 

Vogal 
suplente: 

Regina Sofia de Brito e Silva Anjos 
Lopes Meneses, Diretora do 
Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes 

Vogal 
suplente: 

Elisabete Maria Campos Lucas, Chefe 
da Divisão de Fiscalização Municipal 

 
 
Procedimento Concursal para cargo dirigente 
 

Designação 
do cargo: 

Coordenador de Gabinete, nível 
equiparado a Chefe de Divisão 

Grau: Direção Intermédia de 2.º grau 

Unidade 
Orgânica: 

Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo 

 
Proposta de júri de recrutamento: 
 
(não podem integrar os eleitos locais do município, o 
presidente do júri deverá ser designado de entre 
personalidades de reconhecido mérito profissional, 
credibilidade, e integridade pessoal; os vogais 
designados de entre personalidades de reconhecido 
mérito profissional, credibilidade, e integridade pessoal 
cuja atividade seja ou tenha sido exercida 
preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica) 
 

Presidente: 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, 
Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral 

Vogal 
efetivo: 

Paula Susana Nascimento Teixeira 
Gonçalves, Chefe da Divisão de 
Financeira e de Aprovisionamento 

Vogal 
efetivo: 

Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte, Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação 

Vogal 
suplente: 

José António dos Remédios Janeiros, 
Chefe da Divisão de Licenciamento e 
Desenvolvimento Económico 

Vogal 
suplente: 

Elisabete Maria Campos Lucas, Chefe 
da Divisão de Fiscalização Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

 
 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA SIMPLES 
ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA A 

ARU DO NÚCLEO ANTIGO DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 322/2015/DPUPE 

 
Presente para deliberação a Operação de 
Reabilitação Urbana Simples, que contempla a 
Estratégia de Reabilitação para a Área de 
Reabilitação Urbana, ARU do Núcleo Antigo de 
Odivelas, remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara à Assembleia Municipal, aprovada na 9.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 2 de maio de 2019 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2019, página 12). 
 
De acordo com a Informação n.º 006/DPU/FL/2019, 
de 2019.04.15, é proposto a aprovação da Operação 
de Reabilitação Urbana Simples, que contempla a 
Estratégia de Reabilitação Urbana para a ARU do 
Núcleo Antigo de Odivelas, após concluído o 
período de discussão pública, previsto no n.º 4, do 
artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), aprovado na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 5 de novembro de 2018, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de 
2018, página 22), que decorreu de (4 de janeiro a 7 
de fevereiro de 2019), publicitado através do Aviso 
n.º 241/2019, na 2.ª Série do Diário da república, n.º 
3, publicado no dia 2019.01.04, sem que se tenham 
registado quaisquer contributos, e dado que o 
parecer do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU) nada tem a opor ao 
projeto Operação de Reabilitação Urbana 
apresentado. 
 
 
“1. INTRODUÇÃO 
 
A Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo 
de Odivelas (ARU_NAO), teve o seu processo de 
delimitação aprovado em 9 de Setembro de 2015, 
na 17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas e em 22 de Outubro de 2015, na 15ª Sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal, e 
publicado em Diário da República, Aviso n° 
543/2016, 2.ª série - N.º 12 - 19 de Janeiro de 2016. Foi 
ainda elaborado documento complementar ao 
processo de delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Núcleo Antigo de Odivelas, aprovado na 
16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas e em 24 de Agosto de 2016.  
 

A Estratégia de Reabilitação Urbana que se 
apresenta, enquadra-se no contexto de uma 
Operação de Reabilitação Urbana Simples e 
pretende definir procedimentos a adotar para a 
reabilitação de prédios urbanos, no âmbito dos 
regimes legais e financeiros vigentes, para o 
território abrangido pela ARU_NAO.  
 
Os critérios agora apresentados são 
complementares aos constantes no processo de 
delimitação da ARU_NAO, através de 
especificações em certas matérias, sem alterar no 
entanto, o conteúdo do documento original, que 
obedeceu ao definido no art.º 30° do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana, relativo às 
Operações de Reabilitação Urbana Simples.  
 
A estratégia definida para a ARU_NAO, propõe, em 
síntese, a implementação de um processo de 
regeneração urbana, que se assuma como um 
elemento estratégico de desenvolvimento 
concelhio num contexto local mas, também, 
regional, e que pretende, como desígnio, 
(re)animar o centro de cidade, conferindo-lhe 
urbanidade e identidade.  
 
Um dos objetivos específicos definidos visa 
“Promover a salvaguarde e a reabilitação dos 
edifícios”, através da adoção de políticas de gestão 
e intervenção relativamente às ações de 
construção, reconstrução, alteração, ampliação, 
reabilitação, conservação e demolição, na 
perspetiva da salvaguarda do património 
classificado, a eficiência energética e a qualidade 
arquitetónica. Neste âmbito, considera-se que a 
reabilitação de edifícios deve ser entendida e 
aplicada a todo o imóvel, por oposição a 
intervenções avulsas que não tenham o impacto 
urbano pretendido.  
 
Assim, propõe-se que a aplicação dos apoios e 
incentivos financeiros, fiscais e procedimentais 
previstos na ARU_NAO, só sejam contemplados na 
execução de ações de reabilitação de edifícios, 
podendo ser complementadas pelas frações 
autónomas que o compõem. A reabilitação isolada 
de uma fração deverá ser enquadrada no âmbito 
do art.º 45 do EBF. 
 
(…)” 
 
(Operação de Reabilitação Urbana | Julho 2018 - 
Estratégias de Reabilitação Urbana-ARU_Núcleo Antigo 
de Odivelas, p. 3) 
 
(Aprovado por maioria) 
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DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
DO NÚCLEO ANTIGO DE ODIVELAS 

PROCESSO N.º 322/2015/DPUPE 
 

Presente para deliberação a delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo de 
Odivelas, no âmbito da Operação de Reabilitação 
Urbana Simples, que contempla a Estratégia de 
Reabilitação para a Área de Reabilitação Urbana, 
ARU do Núcleo Antigo de Odivelas, remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara à Assembleia 
Municipal, aprovada na 9.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 2 de 
maio de 2019 (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 10 de 2019, página 12). 
 
De acordo com a Informação n.º 006/DPU/FL/2019, 
de 2019.04.15, é proposto a aprovação da 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana do 
Núcleo Antigo de Odivelas, após concluído o 
período de discussão pública, previsto no n.º 4, do 
artigo 17.º do RJRU, aprovado na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 5 de novembro de 2018, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de 
2018, página 22), que decorreu de (4 de janeiro a 7 
de fevereiro de 2019), publicitado através do Aviso 
n.º 241/2019, na 2.ª Série do Diário da república, n.º 
3, publicado no dia 2019.01.04, sem que se tenham 
registado quaisquer contributos, e dado que o 
parecer do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU) nada tem a opor ao 
projeto Operação de Reabilitação Urbana 
apresentado. 
 
 
“(…) 3. ÁREA DE INTERVENÇÃO E PRAZOS DE 
EXECUÇÃO 
 
3.1. Área de Intervenção 
 
A ARU do Núcleo Antigo de Odivelas, com uma 

área de ≈78ha, incorpora o espaço central da 
Freguesia de Odivelas, correspondente ao seu 
centro histórico e à sua 1ª expansão do século XX, 
sendo limitada a Norte pela urbanização da Quinta 
do Mendes e pelo eixo definido pela Rua Major 
Caldas Xavier e Rua Almeida Garret, a Nascente 
pela via rodoviária estruturante IC22 (Radial de 
Odivelas), a Poente pela Av. Miguel 
Torga/Urbanização Colinas do Cruzeiro e pelo eixo 
definido pela Rua de Santo António e a Rua Aires 
Ornelas e, a Sul, pela Ribeira de Odivelas e via 
rodoviária estruturante IC17 (Circular Regional 
Interna de Lisboa). 
 

 
 
Limite da ARU do Núcleo Antigo de Odivelas (sem escala) 

 
3.2. Prazo de execução 
 
O prazo de execução da operação de reabilitação 
urbana do Núcleo Antigo de Odivelas é de 10 anos, 
prorrogáveis nos termos do RJRU. (…)” 
 
(Operação de Reabilitação Urbana|Julho 2018 - 
Estratégias de Reabilitação Urbana-ARU_Núcleo Antigo 
de Odivelas, p. 4 e 5) 
 

 
 
Área de Reabilitação Urbana, Núcleo Antigo de Odivelas, 
Limite da área de intervenção. 
 
(Aprovado por maioria) 
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REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS 
 
 

Preâmbulo 
 
 

O atual “Regulamento para Atribuição de Medalhas Municipais” está em vigor desde 2008, 

tendo sofrido alterações em 2010 e 2012. 

 

Da aplicação das regras constantes do Regulamento em vigor, verificou-se a necessidade de 

proceder à sua revisão, designadamente quanto ao reagrupamento de normas que se 

encontravam dispersas no documento, à fixação de novos prazos que facilitem a execução dos 

trabalhos preparatórios, à limitação de mandatos dos Conselheiros e à determinação do 

número de candidaturas elegíveis, de forma a dignificar o momento solene da atribuição das 

medalhas que se manterá coincidente com a data do aniversário da criação deste município. 

 

A “Medalha Municipal de Bons Serviços” foi eliminada na nova versão uma vez que os seus 

potenciais destinatários já se encontram incluídos nas medalhas municipais de “Dedicação 

Pública” e de “Serviço Público”. 

 

Com a aprovação da presente revisão, o Município de Odivelas mantém o firme propósito de 

continuar a prestar reconhecimento público a pessoas singulares e coletivas que de algum 

modo, quer por méritos pessoais, percursos profissionais ou feitos cívicos, tenham contribuído 

para o engrandecimento e dignificação deste Concelho. 

 

A presente revisão é elaborada no uso da competência regulamentar conferida pelo Artigo 241º 

da Constituição da República Portuguesa e nos termos das al. e) do n.º 2 do Artigo 23.º e al. k) 

do n.º 2, do Artigo 25.º, ambas do Regime Jurídico das Autarquias Locais, constante do anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

A versão revista, após aprovação na 10.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, de 29 de 

maio de 2019 e na XX reunião XXXX da Assembleia Municipal de XX de junho de 2019, será 

republicada na íntegra no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões. 

 



 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

 
Ano XX – N.º 15 - 23 de julho de 2019-Anexo-Regulamento para a Atribuição de Medalhas Municipais 

2 
 

 
Capítulo I 

DAS CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 

 
Artigo 1.º  

(Tipologia) 

O Município de Odivelas institui as seguintes condecorações: 

 
a) – Medalha de Honra do Município; 

b) – Medalha Municipal de Mérito; 

c) – Medalha Municipal de Dedicação Pública;  

d) – Medalha Municipal de Serviço Público. 

 
 

Capítulo II 

DA MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO 

 
Artigo 2.º  

(Destinatários e grau único) 

1. A Medalha de Honra do Município destina-se a galardoar as pessoas singulares ou coletivas 

que, por serviços excecionais ou atos praticados, contribuíram com mérito extraordinário 

para a comunidade e, em especial, para o Município de Odivelas. 

 
2. A Medalha de Honra do Município compreende apenas o grau ouro. 

 
Artigo 3.º  

(Competência para atribuição) 

A Medalha de Honra do Município é atribuída por deliberação da Assembleia Municipal 

aprovada por maioria absoluta dos seus membros, mediante proposta da Câmara Municipal. 

 
 

Capítulo III 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO 

 
Artigo 4.º  

(Destinatários e graus) 

1. A Medalha Municipal de Mérito destina-se a galardoar as pessoas singulares ou coletivas 

que se distingam pelo seu significativo contributo no campo social, cultural, económico, 
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humanitário, desportivo ou outros de notável importância, que justifiquem este 

reconhecimento. 

 
2. A Medalha Municipal de Mérito compreende os graus: ouro, prata e bronze, dependendo a 

sua atribuição do contributo e projeção da participação envolvida. 

 
Artigo 5.º  

(Competência para atribuição) 

A Medalha Municipal de Mérito é atribuída por deliberação da Câmara Municipal, mediante 

aprovação, por maioria absoluta dos seus membros em efetividade. 

 
 

Capítulo IV 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE DEDICAÇÃO PÚBLICA 

 
Artigo 6.º  

(Destinatários e graus) 

1. A Medalha Municipal de Dedicação Pública destina-se a galardoar os membros das 

associações e de outras organizações reconhecidamente humanitárias, bem como 

trabalhadores, dirigentes ou outros colaboradores que se tenham distinguido exemplar e 

notoriamente, pelos serviços prestados ao 6Município ou à comunidade. 

 
2. A Medalha Municipal de Dedicação Pública compreende os graus: ouro, prata e bronze, 

dependendo a sua atribuição do contributo e projeção da participação envolvida. 

 
Artigo 7.º  

(Competência para atribuição) 

A atribuição da Medalha Municipal de Dedicação Pública é da competência do Presidente da 

Câmara, sob proposta do Conselho das Condecorações Municipais. 

 
 

Capítulo V 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO 

 
Artigo 8.º  

(Destinatários e graus) 

1. A Medalha Municipal de Serviço Público destina-se a galardoar os trabalhadores da Câmara 

Municipal de Odivelas que atinjam 35, 25 e 15 anos ao serviço da Administração Pública 

aos quais corresponderão, respetivamente, as medalhas de grau ouro, prata e bronze. 
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2. A contagem dos anos de serviço no Município mencionados no número anterior é realizada 

de acordo com as regras próprias aplicáveis no âmbito da Administração Pública. 

 
3. Se a medalha for atribuída a funcionário do Município e se o agraciado vier a ser demitido 

ou aposentado compulsivamente, perderá o direito ao seu uso. 

 
Artigo 9.º  

(Competência para atribuição) 

A atribuição da Medalha Municipal de Serviço Público é da competência do Presidente da 

Câmara no seguimento de proposta devidamente instruída pelos Serviços. 

 
 

 
Capítulo VI 

DO CONSELHO DAS CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS (C.C.M.) 

 

Artigo 10.º  

(Composição, mandato e substituição) 

1. O Conselho das Condecorações Municipais é um órgão consultivo da Câmara Municipal, 

presidido pelo Presidente da Câmara Municipal e constituído por quatro personalidades de 

reconhecido mérito intelectual e cívico, designadas pela Câmara Municipal por deliberação 

da maioria absoluta dos seus membros em efetividade, sob proposta do Presidente da 

Câmara Municipal, e por um membro de cada partido representado na Assembleia 

Municipal. 

 
2. A duração do mandato dos Conselheiros corresponde à duração do mandato autárquico. 

 

3. Os membros do Conselho poderão ser nomeados no máximo por dois mandatos 

consecutivos. 

 

4. As personalidades designadas pela Câmara Municipal bem como os membros 

representantes dos partidos que constituem a Assembleia Municipal, podem ser, a qualquer 

momento, substituídos desde que tal decisão seja justificadamente tomada por quem os 

designou. 
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Artigo 11.º  

(Reuniões) 

O Conselho reúne por convocatória do Presidente da Câmara, enviada com uma antecedência 

de pelo menos 15 dias, relativamente à data que for fixada para a realização da reunião anual 

do C.C.M. que delibere sobre esta matéria e o seu funcionamento é apoiado pelos Serviços da 

Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 12.º  

(Propostas - apresentação, votação e limites) 

1. As propostas de agraciamento serão apresentadas, por qualquer via, até à primeira semana 

de setembro de cada ano ao Presidente da Câmara, pelos partidos políticos, cidadãos ou 

entidades residentes ou localizadas no Concelho. 

 

2. Os proponentes das candidaturas devem apresentar nas suas propostas a identificação 

completa dos candidatos, acompanhada de dados biográficos relevantes e da necessária 

fundamentação para o agraciamento. 

 
3. O Presidente da Câmara remeterá as propostas rececionadas, num prazo de cinco dias 

úteis, ao Conselho das Condecorações Municipais, para efeitos do disposto nos números 

seguintes. 

 

4. Ao Conselho compete dar parecer, não vinculativo, sobre as propostas de agraciamento, 

com as respectivas classes e graus, preferencialmente até à última semana de setembro. 

 

5. Da reunião do Conselho não pode resultar um número total de propostas aprovadas 

superior a 15. 

 

 
Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 13.º  

(Regras comuns) 

 
1. Todas as medalhas, podem ser atribuídas a título póstumo. 
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2. Todas as medalhas serão entregues em cerimónia solene, a realizar, preferencialmente, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio, no âmbito das 

comemorações do Dia do Município. 

 
3. A todos os medalhados serão entregues diplomas individuais, assinados pelo Presidente da 

Câmara Municipal e autenticados com o selo branco deste Município. 

 
4. Os modelos e dimensões de cada uma das Medalhas Municipais serão anexados ao 

presente regulamento, desde que aprovadas pela Câmara Municipal, sob parecer do 

Conselho das Condecorações Municipais. 

 
5. As medalhas serão acondicionadas em caixa apropriada. 

 
6. As Medalhas Municipais terão sempre gravado no verso a tipologia a que respeita e o ano 

da respetiva atribuição. 

 
7. O registo dos agraciados com as Medalhas Municipais constará em livro próprio, com a 

menção da medalha e categoria atribuídas. 

 
8. As Medalhas previstas no presente regulamento só são suscetíveis de ser atribuídas ao 

mesmo agraciado uma única vez, salvo se em graus diversos. 

 
 

Artigo 14.º 

(Uso das medalhas municipais por pessoas singulares) 

1. As Medalhas Municipais serão usadas com faixa, colar de fita ou fita simples bicolores, com 

as cores do Município de Odivelas – Branco e Azul. 

 
2. As Medalhas Municipais constantes do presente regulamento serão usadas, de acordo com 

as classes instituídas, nos termos seguintes: 

 
a) A Medalha de Honra do Município será usada pendente de faixa, sobre o laço, cruzada 

no peito; 

b) A Medalha Municipal de Mérito será usada pendente de colar de fita; 

c) A Medalha Municipal de Dedicação Pública e a Medalha Municipal de Serviço Público 

serão usadas pendentes de fita simples no lado esquerdo do peito, à esquerda das 

Condecorações Nacionais, quando as haja, e pela ordem por que se encontram 

descritas no presente regulamento e à direita das estrangeiras que sejam usadas do 

mesmo lado. 
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3. Os agraciados poderão fazer uso das Medalhas em todas as cerimónias e solenidades em 

que participem. 

 

 

Artigo 15.º 

(Uso das medalhas municipais por pessoas coletivas) 

As pessoas coletivas que possuam estandarte oficial usarão como distintivo a fita da Medalha, 

em singelo ou em laço, no comprimento conveniente, armada junto à lança, verificando-se esta 

situação apenas para os agraciados com as Medalhas de Honra do Município e a Medalha 

Municipal de Mérito. 

 

Capítulo VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 16.º 

(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor após publicação em Boletim Municipal. 
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MODELOS E DIMENSÕES DAS MEDALHAS 
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Medalha de Honra do Município 

 

 

• A Medalha de Honra do Município será em Ouro, com as configurações do presente 

modelo; 

• Será usada pendente de faixa, sobre o laço, cruzada no peito, com as cores do Município; 

• O diâmetro da Medalha de Honra do Município, será de 50 mm, com uma bordadura de 

metal diferente – ouro branco - de 5 mm decorada com folhas de louro; 

• No rosto da Medalha, consta uma simbologia alusiva ao Município – D. Dinis; 

• No verso será gravada a inscrição “Medalha de Honra do Município”, seguida do nome da 

personalidade ou da instituição galardoada, e por último, o ano da respectiva atribuição. 

 

 

 
 

 

Ouro 
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Medalha Municipal de Mérito 

 

• A Medalha Municipal de Mérito será em Ouro, Prata ou Bronze com as configurações do 

presente modelo; 

• Será usada pendente de colar de fita, com a medida da fita adequada e com as cores do 

Município; 

• O diâmetro da Medalha Municipal de Mérito, será de 45 mm; 

• No rosto da Medalha, consta uma simbologia alusiva ao Município – D. Dinis; 

• No verso será gravada a inscrição “Medalha Municipal de Mérito”, seguida do nome da 

personalidade ou da instituição galardoada, e por último, o ano da respectiva atribuição. 

 

 
 

 

 

 

 

Ouro Prata 

Bronze 
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Medalha Municipal de Serviço Público 

 

 

 

 

• A Medalha de Serviço Público será em Ouro, Prata ou Bronze com as configurações do 

presente modelo; 

• Serão usadas no lado esquerdo do peito, pendentes de fita simples de 28 mm de largura, 

por 60 mm de altura, com as cores do Município; serão usadas pendentes no lado esquerdo 

do peito, à esquerda das Condecorações Nacionais, quando as haja.  

• O diâmetro da Medalha de Serviço Público, será de 40 mm; 

• No rosto da Medalha, consta uma simbologia alusiva ao Município – D. Dinis; 

• No verso será gravada a inscrição “Medalha Municipal de Serviço Público”, seguida do nome 

da personalidade ou da instituição galardoada, e por último, o ano da respectiva atribuição. 

 

 
 

 

 
Ouro Prata Bronze 
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Medalha Municipal de Dedicação Pública 

 

 

 

• A Medalha Municipal de Dedicação Pública será em Ouro, Prata ou Bronze com as 

configurações do presente modelo; 

• Serão usadas no lado esquerdo do peito, pendentes de fita simples de 28 mm de largura, 

por 60 mm de altura, com as cores do Município; serão usadas pendentes no lado esquerdo 

do peito, à esquerda das Condecorações Nacionais, quando as haja; 

• O diâmetro da Medalha de Dedicação Pública, será de 40 mm; 

• No rosto da Medalha, consta uma simbologia alusiva ao Município – D. Dinis; 

• No verso será gravada a inscrição “Medalha de Dedicação Pública”, seguida do nome da 

personalidade ou da instituição galardoada, e por último, o ano da respectiva atribuição. 

 

 

 
 

 

 

Ouro Prata Bronze 


