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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

24.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 13 de dezembro de 2019 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

ATAS 
 

 
 

2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 2019, realizada a 4 de 
novembro. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 
 

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DE LISBOA 
 

 
 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Designação do Senhor Arquiteto Mário José César 
Cantinho, Coordenador do Gabinete de 
Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de 
Odivelas, para integra o Conselho Geral Consultivo 
da Companhia de Carris de Ferro de Lisboa E.M. 
(CARRIS), em representação do Município de 
Odivelas, de acordo com a Proposta n.º 
13/PRES/2019, de 2 de dezembro. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA 2020 

 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA 2020 

 
Calendarização das reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Odivelas para o ano de 2020, nos 
termos do Regimento da Câmara Municipal de 
Odivelas em vigor (aprovado na 3.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 13 de dezembro de 
2017 – Quadriénio 2017/2021, publicado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 26/2017, de 27 

de dezembro, página 9 e anexo), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/11435, de 
2019.12.04. 
 
 

Calendarização das Reuniões Ordinárias 
da Câmara Municipal de Odivelas 

para o ano de 2020 
 

(todas as reuniões são públicas) 
 

Janeiro 
Dia 08 

Dia 22 

Fevereiro 
Dia 05 

Dia 19 

Março 
Dia 04 

Dia 18 

Abril 

Dia 01 

Dia 15 

Dia 29 

Maio 
Dia 13 

Dia 27 

Junho 
Dia 12 

Dia 24 

Julho 
Dia 08 

Dia 22 

Agosto 
Dia 05 

Dia 19 

Setembro 

Dia 02 

Dia 16 

Dia 30 

Outubro 
Dia 14 

Dia 28 

Novembro 
Dia 11 

Dia 25 

Dezembro 
Dia 09 

----------- 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2019/11470, de 2019.12.05, a autorizar o 
acionamento de reserva de recrutamento, com 
vista à contratação de 1 Assistente Técnico, 
constituída em resultado do procedimento 
concursal comum para ocupação de três postos de 
trabalho na categoria de Assistente Técnico 
(Pessoal não Docente), para a Divisão de Educação, 
de acordo com o proposto na informação acima 
mencionada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CENTRO DE EXPOSIÇÕES 
 

 
 

REGULAMENTO 
 
Proposta de alteração do Regulamento do Centro 
de Exposições de Odivelas de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10561, de 
2019.11.18,  
 
Nota: o referido Regulamento a alterar foi aprovado na 22.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de 
novembro de 2014 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23/2014, de 2 de dezembro, pág. 8) e na 16.ª 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, 
de 5 de novembro de 2015 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2015, de 17 de novembro, pág. 
42 e anexo). 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR n.º 02/DJOM/2019 
 
Relatório Final do Processo Disciplinar n.º 
02/DJOM/2019: após a discussão deste ponto na 
presente reunião, foi deliberada aprovar a medida 
disciplinar proposta pelo Instrutor do Processo, 
porém, face ao percurso profissional do 
Trabalhador nesta Câmara Municipal e atendendo 
aos esclarecimentos prestados pelo Instrutor do 

Processo, deliberou, ainda que tal sanção será 
suspensa por seis meses, nos termos do n.º 1 do 
art.º 192.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
 
Atualização dos preços da Prestação de Serviços 
de Vigilância e Segurança Humana, de que é 
cocontratante a empresa Ronsegur, Rondas e 
Segurança, Lda., que se reflete no aumento de 
encargos de €18.063,50 (dezoito mil e sessenta e 
três euros e cinquenta cêntimos), acrescidos do 
IVA à taxa legal em vigor, para o período de 6 
meses (janeiro a junho de 2020), e que será 
refletido nas notas de encomenda n.º 17/00383 
(DAD) e 17/00384 (DAL), n.os de compromisso 
O20190100634 e O20190100635, respetivamente, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11642, de 2019.12.10. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 6 de dezembro de 2019, na sua 51.ª reunião 
ordinária, de acordo com Proposta de Deliberação 
n.º 422/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/37543, de 09.12.2019, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/11642, de 2019.12.10). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

 
 

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Contrato Interadministrativo entre a Câmara 
Municipal de Odivelas, os SIMAR de Loures e 
Odivelas e as várias Freguesias do Concelho, 
mediante o qual estas assumem a 
responsabilidade de efetuar a recolha, eventual 
armazenamento temporário e transporte a 
destino intermédio ou final adequado dos resíduos 
identificados no clausulado do referido contrato, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11663, de 2019.12.10. 
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Foram ainda propostas, no decorrer da discussão 
deste ponto na presente reunião, as seguintes 
alterações no “Contrato Interadministrativo entre 
o Município de Odivelas, SIMAR e Freguesias para 
Recolha de Resíduos”, a saber: 
 
-Na cláusula 13.ª, n.º 1, alínea a), onde se lê “k)” 
deverá ler-se “l)”; 
 
-Na cláusula 11.ª, alínea b), onde se lê “ao” deverá 
ler-se “à”; 
 
-Na cláusula 16.ª, alínea b), onde se lê “K)” deverá 
ler-se “L)”; 
 
-No Anexo III, alínea A), onde se lê “caga” deverá ler-
se “carga”. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CONCESSÃO DE TERRENOS MUNICIPAIS 
 

 
 

CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO  
DE COMPLEXO DESPORTIVO  

DO PORTO PINHEIRO 
 
Concessão de exploração de terreno municipal 
para construção e exploração de complexo 
desportivo do Porto Pinheiro, nas Colinas do 
Cruzeiro, Odivelas, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11530, de 2019.12.06: 
 
-Decisão de contratar, após procedimento por 
concurso público, com publicidade internacional, 
em regime de concessão de imóvel no Porto 
Pinheiro “Colinas do Cruzeiro”, na parcela D 
“Centro Desportivo” (com a área de 2.700 m2), na 
parcela C “Centro de Estágios” (com a área de 1.650 
m2) e a parcela E “Estacionamento Público” (a área 
de 4.150 m2), perfazendo as 3 parcelas a área total 
de 8.500 m2, com vista à construção e exploração 
de complexo desportivo; 
 
-Peças do procedimento, Programa de Concurso e 
Caderno de Encargos, de acordo com o artigo 40.º 
do CCP; 
 
-Designação do Júri, em cumprimento do artigo 
67.º do CCP, cujo presidente, nas suas faltas e 
impedimentos será substituído pelo 1.º Vogal 
efetivo. 
 
 

Membros efetivos: 
 
Florinda Lixa – Presidente; 
António Lopes – 1.º Vogal; 
Maria Borges Carneiro – 2.º Vogal; 
 
Membros suplentes: 
 
Rui Barata – 1.º Suplente; 
Teresa Reis – 2.º Suplente. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO  
DE COMPLEXO DESPORTIVO  

DO CASAL DA CAROCHIA 
 
Concessão de exploração de terreno municipal 
para construção e exploração de complexo 
desportivo no Casal da Carochia, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/11531, de 2019.12.06: 
 
-Decisão de contratar, após procedimento por 
concurso público, com publicidade internacional, 
em regime de concessão de imóvel no Casal da 
Carochia, na parcela B (área de 15.427,60 m2), com 
vista à construção e exploração de complexo 
desportivo; 
 
-Peças do procedimento, Programa de Concurso e 
Caderno de Encargos, de acordo com o artigo 40.º 
do CCP; 
 
-Designação do Júri, em cumprimento do artigo 
67.º do CCP, cujo presidente, nas suas faltas e 
impedimentos será substituído pelo 1.º Vogal 
efetivo. 
 
Membros efetivos: 
 
Florinda Lixa – Presidente; 
António Lopes – 1.º Vogal; 
Maria Borges Carneiro – 2.º Vogal; 
 
Membros suplentes: 
 
Rui Barata – 1.º Suplente; 
Teresa Reis – 2.º Suplente. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS  
DIREITOS DE PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS 

 
Protocolo de Cooperação entre a Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos de Proteção 
das Crianças e Jovens e o Município de Odivelas, 
para constituição de uma parceria estabelecida 
nos termos do disposto do artigo 20.º A da Lei de 
Proteção das Crianças e Jovens em Perigo, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11346, 2019.12.03. 
 
 

«PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO (MINUTA) 
 
ENTRE: 
 
COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E 
PROTEÇÄO DAS CRIANÇAS E JOVENS pessoa coletiva 
n.º 600 086 755, com sede na Praça de Londres, nº 
2, piso 2.º, 1049-056 Lisboa, representada pela sua 
Presidente Maria do Rosário Farmhouse Simões 
Alberto, com poderes para o ato, adiante 
designada por "Primeiro Outorgante" 
 
O MUNCÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva n.º 
504293125, com sede na rua Guilherme Gomes 
Fernandes, na Quinta da Memória, 2675 Odivelas, 
representado neste ato pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas Hugo Martins, 
adiante designado por "Segundo Outorgante" 
 
Considerando que: 
 
O sistema de promoção dos direitos e proteção da 
criança e do jovem implica o caráter imperioso de 
uma política integrada de promoção e defesa dos 
direitos da criança, protegendo-a, sempre e em 
todos os contextos, de todas as violações dos seus 
direitos humanos, nomeadamente as que 
integram formas de violência; 
 
A atuação articulada da corresponsabilidade do 
Estado central e local, das entidades com 
competência em matéria de infância e juventude, 
das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e 
da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens (doravante 
designada abreviadamente Comissão Nacional), 
face a crianças e jovens em risco e em perigo, 
representa a resposta mais eficaz à proteção dos 
direitos da criança e mais sustentável ao longo do 
tempo; 
 
 
 

A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, 
aprovada pela Lei nº 147/99, de 1 de setembro, 
alterada pela Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, Lei nº 
142/2015, de 8 de setembro, Lei n.º 23/2017, de 23 de 
maio e Lei n.º 26/2018, de 05 de julho, define o 
regime jurídico de promoção e proteção dos 
direitos e de proteção da criança e do jovem em 
perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e 
desenvolvimento integral, atribuindo à Comissão 
Nacional o dever de garantir uma intervenção 
integrada, holística e transversal neste domínio da 
promoção e defesa dos direitos da criança; 
 
As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
constituem a centralidade do sistema, numa 
perspetiva de estreita cooperação com os demais 
agentes convocados, nomeadamente as 
entidades com competência em matéria de 
infância e juventude e os tribunais, nesse sentido é 
fundamental que seja assegurada a sua 
capacidade protetiva; 
 
A monitorização e análise estatística periódica e 
sistemática ao funcionamento da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de [INSERIR NOME 
DA CPCJ] (doravante designada abreviadamente 
CPCJ) e as indicações resultantes do seu 
acompanhamento pela Comissão Nacional 
revelaram manifesta falta de meios humanos para 
a adequada resposta protetiva e tornam premente 
o suprimento desses meios na CPCJ, nos termos 
do disposto no artigo 20º-A da Lei de Proteção de 
Crianças e Jovens em Perigo e de harmonia com 
os critérios definidos pela Comissão Nacional. 
 
E, considerando ainda que: 
 
O Protocolo de Cooperação anteriormente 
celebrado entre a Comissão Nacional e o Município 
de Odivelas, no dia [INSERIR DATA DO 
PROTOCOLO], cujo objeto determinava os termos 
da afetação de dois elementos técnicos para apoio 
à atividade da CPCJ de Odivelas na modalidade 
restrita, veio a revelar, no âmbito do 
acompanhamento de proximidade às CPCJ e dos 
resultados da análise realizada ao impacto da 
afetação dos referidos elementos de Apoio Técnico 
e do diálogo permanente com as partes, a 
existência de situações de discriminação 
originadas por atribuição de apoios financeiros 
diferenciados em razão do vínculo contratual do 
Apoio Técnico, sobretudo naquelas cujos vínculos 
foram estabelecidos por via de contratos de 
prestação de serviço em regime de avença. 
 
Desaconselhando-se a interrupção da medida de 
reforço de meios humanos iniciada em julho de 
2016, tendo em devida consideração a necessidade 
de promoção de ajustes aos Protocolos de 
Cooperação em vigor, ancorada fundamentalmente 
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no esforço conjunto de melhoria da estabilidade 
laboral dos elementos de Apoio Técnico e na 
salvaguarda, na medida do possível, de vínculos 
laborais por contratos de trabalho, apresentou esta 
Comissão Nacional a denúncia dos mesmos com 
vista à revisão do enunciado e celebração de novos 
Protocolos de Cooperação. 
 
Por conseguinte, 
 
Livremente, nas respetivas qualidades em que 
intervêm, as partes acordam celebrar entre si o 
presente protocolo de cooperação, adiante 
designado como "Protocolo", que sucede ao 
Protocolo de Cooperação celebrado em 2016 e que 
agora se revoga, e se rege pelos termos e 
condições constantes das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O objeto do presente Protocolo consiste na 
constituição de uma parceria estabelecida nos 
termos do disposto do artigo 20.º A da Lei de 
Proteção das Crianças e Jovens em Perigo, na 
sua atual redação, em que o Segundo 
Outorgante colabora com a afetação de meios 
humanos à CPCJ de Odivelas, através da 
disponibilização de dois elementos técnicos, 
adiante designados por "Apoio Técnico", 
mediante a comparticipação financeira do 
Primeiro Outorgante. 

 
2. A execução das atividades que integram a 

colaboração acordada nos termos do número 
anterior será prestada nas instalações da CPCJ 
de Odivelas. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se, para com o 
Segundo Outorgante, a cumprir o presente 
Protocolo nas condições seguintes: 
 
a) Designar um elemento de acompanhamento 

da execução do presente Protocolo que 
manterá a ligação com o Segundo Outorgante; 

 
b) Assegurar a formação inicial e contínua do 

Apoio Técnico indicado pelo Segundo 
Outorgante, a qual terá um caráter obrigatório; 

 
c) Proceder à avaliação semestral da execução do 

presente Protocolo, cuja informação positiva é 
condição essencial para a sua manutenção; 

 
d) Assegurar o apoio financeiro previsto na 

Cláusula Quinta. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 
a) Designar um elemento de acompanhamento 

da execução do presente Protocolo que 
manterá a ligação com o Primeiro Outorgante; 

 
b) Selecionar dois técnicos de apoio com 

experiência na área da intervenção protetiva 
preconizada pelas CPCJ e com 
licenciatura/mestrado na mesma área, com a 
participação da CPCJ Odivelas, titulares de 
grau de licenciatura e /ou mestrado, tendo em 
conta o perfil e as qualificações adequadas ao 
objetivo de garantia da capacidade e 
qualidade protetivas da comissão restrita; 

 
c) Disponibilizar o Apoio Técnico nos seguintes 

termos e condições: 
 
i. O Apoio Técnico está vinculado por contrato de 

trabalho em funções públicas ao Segundo 
Outorgante, sendo hierarquicamente 
dependente deste, devendo enquadrar-se no 
perfil descrito no "Anexo l" deste Protocolo e que 
dele faz parte integrante; 

 
ii. O Apoio Técnico exerce funções, na CPCJ 

Odivelas, a tempo inteiro ao abrigo do presente 
Protocolo; 

 
2. O Segundo Outorgante deverá ainda: 
 
a) Garantir a participação do Técnico de Apoio nas 

ações de formação desenvolvidas pelo Primeiro 
Outorgante, as quais são de participação 
obrigatória; 

 
b) Entregar ao Primeiro Outorgante cópia do 

contrato de trabalho celebrado com o Apoio 
Técnico, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a 
contar da data de início de funções nas 
instalações da CPCJ; 

 
c) Solicitar anualmente o certificado do registo 

criminal ao técnico afeto à CPCJ, nos termos e 
para os efeitos previstos no artigo 2.º da Lei nº 
113/2009, de 17 de setembro, com a redação que 
lhe foi conferida pela Lei nº 103/2015, de 24 de 
agosto; 

 
d) Promover a substituição do Técnico de Apoio, 

caso este se encontre temporariamente 
impedido de prestar serviço, nomeadamente 
por força de doença prolongada ou licença 
parental, ou outro motivo que não lhe seja 
imputável, mediante prévio conhecimento do 
Primeiro Outorgante quanto ao substituto/a 
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temporário/a e aos termos e condições da 
respetiva substituição. 

 
e) Fazer prova da sua situação perante a 

Segurança Social e a Autoridade Tributária 
mediante a entrega de documento oficial 
emitido pelas entidades competentes para o 
efeito, nomeadamente, quando solicitado pelo 
Primeiro Outorgante; 

 
f) Garantir comprovadamente a afetação do apoio 

financeiro concedido nos termos do presente 
Protocolo relativamente aos custos relacionados 
com o mesmo; 

 
g) Prestar todas as informações e facultar, no 

âmbito do presente Protocolo, todos os 
elementos que lhe sejam solicitados, sem 
prejuízo da confidencialidade exigível. 

 
Cláusula Quarta 

(Duração, renovação e denúncia) 
 

1. O presente Protocolo de Cooperação vigora 
desde a data da sua assinatura até ao dia 31 de 
dezembro de 2019. 

 
2. Findo este período, o presente Protocolo poderá 

ser renovado por períodos de 12 (doze) meses, se 
nenhuma das partes o denunciar nos termos 
dos números seguintes. 

 
3. A renovação do presente Protocolo opera 

mediante comunicação escrita do Primeiro 
Outorgante ao Segundo Outorgante, com uma 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 
corridos relativamente ao termo do prazo inicial 
ou a uma das suas renovações, por carta 
registada ou qualquer outro meio escrito. 

 
4. O Segundo Outorgante poderá opor-se à 

renovação do presente Protocolo, através de 
denúncia, a comunicar ao Primeiro Outorgante 
com uma antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias corridos face ao termo do prazo inicial ou de 
uma das suas renovações, por carta registada ou 
qualquer outro meio escrito. 

 
Cláusula Quinta 

(Apoio Financeiro) 
 

1. No âmbito do presente protocolo o Primeiro 
Outorgante compromete-se a comparticipar 
financeiramente o Segundo Outorgante 
atribuindo-lhe um apoio financeiro mensal de 
995,51 €, por técnico, designado ao abrigo deste 
Protocolo, valor este que é equiparado ao fixado 
para a primeira posição remuneratória da 
categoria de técnico superior a exercer funções 
públicas. 

2. Ao valor base referido no número anterior 
acresce o valor correspondente ao valor dos 
respetivos subsídios de férias e de natal e o 
subsídio mensal de refeição quando devido e 
ainda os valores correspondentes aos encargos 
patronais, nos termos legais em vigor. 

 
3. O apoio financeiro concedido nos termos dos 

números anteriores é efetuado por 
adiantamento, em duas parcelas semestrais, 
nos meses de fevereiro e julho de cada ano, 
salvaguardadas as regras de execução 
orçamental e verificada a situação de não dívida 
à Segurança Social e Autoridade Tributária. 

 
4. Os pagamentos dos montantes mencionados 

na presente cláusula serão pagos ao Segundo 
Outorgante por transferência bancária, a título 
de comparticipação não sendo considerado 
pagamento de remunerações aos técnicos 
referidos no número 1, para nenhum efeito legal. 

 
Cláusula Sexta (Faltas) 

 
1. O Segundo Outorgante deverá manter um mapa 

de assiduidade do Apoio Técnico por si 
contratado, nos termos do previsto pela Lei 
Geral do Trabalho, em estreita articulação com a 
CPCJ. 

 
2. As faltas do Apoio Técnico, consoante a sua 

natureza, o poderão determinar acertos no valor 
do apoio financeiro concedido pelo Primeiro 
Outorgante ao Segundo Outorgante no 
semestre seguinte à sua verificação, conforme 
as disposições legais em vigor. 

 
3. Para efeitos do previsto no número anterior, o 

segundo outorgante deverá apresentar 
semestralmente, ao Primeiro Outorgante, mapa 
de processamento de vencimentos, subsídio de 
refeição e encargos patronais do Apoio Técnico 
afeto ao abrigo do presente Protocolo. 

 
Cláusula Sétima 

(Incumprimento) 
 

1. O incumprimento do Protocolo por facto 
imputável ao Segundo Outorgante, que decorra 
da não regular afetação das verbas pagas pelo 
Primeiro Outorgante, nos termos previstos no 
presente Protocolo, determina a restituição do 
apoio financeiro recebido pelo Segundo 
Outorgante. 

 
2. No âmbito das verificações previstas na Cláusula 

Sexta e, sem prejuízo do disposto no número 
anterior, no caso de serem detetadas 
irregularidades no Processo Administrativo e 
Financeiro, o Segundo Outorgante será 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 26 - 26 de dezembro de 2019 

13 
 

interpelado para cumprir todos os requisitos 
que se encontrem em falta, podendo o Primeiro 
Outorgante, após audição daquele, 
fundamentadamente determinar a suspensão 
dos apoios financeiros concedidos ou exigir a 
restituição dos mesmos. 

 
3. O incumprimento por qualquer das partes das 

obrigações por si assumidas no presente 
Protocolo de Cooperação constitui-a na 
obrigação de indemnizar a outra parte por todos 
os danos sofridos, nos termos gerais de direito, e 
confere à parte não culposa o direito a resolver 
o Protocolo nos termos previstos na Cláusula 
Oitava. 

 
Cláusula Oitava 

(Resolução do Protocolo) 
 

1. O incumprimento das obrigações previstas no 
presente Protocolo é condição suficiente para a 
resolução do mesmo, designadamente nas 
seguintes situações: 

 
a) Não observância reiterada pelos Técnicos de 

Apoio dos deveres e atribuições presentes no 
Perfil e Funções dos Técnicos Afetos à Comissão 
Restrita no âmbito do artigo 20º A da LPCJP, 
anexo ao presente protocolo; 

 
b) A não apresentação ou disponibilização para 

consulta, conforme o caso, dos documentos 
solicitados pelo Primeiro Outorgante nos 
termos previstos na Cláusula Sétima; 

 
c) A não afetação do apoio financeiro concedido 

nos termos previstos no presente Protocolo, 
nomeadamente a falta de pagamento ou 
pagamento injustificado de valor inferior ao 
previsto no número 2 da Cláusula Quinta ao 
Apoio Técnico salvo se o Segundo Outorgante 
retificar este pagamento no prazo de 10 (dez) 
dias seguidos, logo que notificado para o efeito, 
pelo Primeiro Outorgante. 

 
2. A não substituição do Apoio Técnico cujo 

contrato de trabalho cesse, por qualquer 
motivo, no prazo de 30 dias a contar da data da 
cessação de vigência do referido contrato é 
condição de suspensão da comparticipação 
financeira prevista na Cláusula Quinta. 

 
3. A decisão de resolução do presente Protocolo 

nos termos previstos nos números anteriores 
apenas terá lugar após o Primeiro Outorgante 
notificar o Segundo Outorgante para se 
pronunciar no prazo de 10 (dez) dias sobre a 
correspondente situação de incumprimento. 

 
 

4. O incumprimento das obrigações do Segundo 
Outorgante nos termos previstos no Protocolo 
legitima a suspensão das obrigações assumidas 
pelo Primeiro Outorgante, nomeadamente da 
comparticipação financeira ao Segundo 
Outorgante. 

 
5. A resolução do presente Protocolo nos termos 

previstos nas cláusulas anteriores poderá dar 
lugar à restituição das verbas indevidamente 
recebidas pelo Segundo Outorgante. 

 
6. As comunicações com vista à resolução do 

Protocolo nos termos previstos na presente 
cláusula deverão ser efetuadas por carta 
registada com aviso de receção para as moradas 
das partes indicadas na Cláusula Décima 
Primeira, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
Cláusula Nona 

(Comissão de Acompanhamento) 
 

1. É criada uma Comissão de Acompanhamento do 
presente Protocolo, constituída por um 
representante do Primeiro Outorgante, um 
representante do Segundo Outorgante e um 
representante da CPCJ de Odivelas. 

 
2. À Comissão de Acompanhamento compete: 
 
a) Dirimir as questões decorrentes da execução do 

presente Protocolo, procurando garantir 
sempre a regularidade e a eficácia da 
colaboração objeto do mesmo. 

 
b) Avaliar internamente a execução do Protocolo. 

 
Cláusula Décima 

(Confidencialidade) 
 

As partes obrigam-se a tratar e a manter como 
absolutamente confidenciais todas e quaisquer 
informações que não sejam de conhecimento 
público e a que tenham acesso ao abrigo do 
presente Protocolo, bem como a utilizá-las única e 
exclusivamente para efeitos do mesmo, abstendo-
se, independentemente dos fins, de qualquer uso 
fora deste contexto, quer em benefício próprio, 
quer de terceiros. 

 
Cláusula Décima Primeira 

(Comunicações) 
 

Sem prejuízo do disposto no número 4 da Cláusula 
Quarta e no número 6 de Cláusula Oitava do 
Protocolo, as informações e comunicações entre 
as partes podem ser efetuadas por carta registada, 
por correio eletrónico ou por fax, e consideram-se 
realizadas, respetivamente, na data da sua 
receção, pelo destinatário, caso a mesma tenha 
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lugar até às 18 horas, ou, em caso contrário, no 
primeiro dia útil seguinte ao seu envio, para os 
seguintes endereços: 
 
- Primeiro Outorgante: 
 
Morada: Praça de Londres, n.º 2, 2.º piso, 1049-056 
Lisboa 
Telefone: 300 509 717 
E-mail: cnpdpci.presidencia@cnpdpci.pt 
 
- Segundo Outorgante: 
 
Morada: preencher 
Telefone : preencher 
E-mail: preencher 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Foro) 
 

Para quaisquer questões emergentes da 
interpretação e execução do presente Protocolo, 
será competente o foro da Comarca de Lisboa, 
com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula Décima Terceira 

(Produção de efeitos) 
 

O presente Protocolo produz efeitos à data de 01 
de janeiro de 2020. 
 
As partes declaram ter plena consciência do 
significado de todas e cada uma das cláusulas do 
presente Protocolo. 
 
Este Protocolo é feito em duas vias, ficando um 
exemplar na posse do Primeiro Outorgante e outro 
na posse do Segundo Outorgante. 
 
Lisboa, 01 de janeiro de 2020 
 

O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 
 
_______________________ 

 
_______________________ 

(Rosário Farmhouse) (Hugo Martins) 
 
 

Homologo 
 

___________________________________________ 
(Ana Medes Godinho, Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social)» 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

ALTERAÇÃO PARCIAL AO DIREITO DE SUPERFÍCIE 
PARCELA DE TERRENO NA QUINTA NOVA - ODIVELAS 
 
Alteração parcial ao direito de superfície, 
constituído a favor da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia do Santíssimo Nome de Jesus de 
Odivelas, nomeadamente, a reversão para o 
domínio público municipal de uma área de 900,73 
m2 relativa a parcela de terreno designada por Lote 
56, com a área de 3.592 m2, sita na “Quinta Nova”, 
Freguesia e Concelho de Odivelas, sobre a qual foi 
constituído, mediante escritura pública celebrada 
em 5 de junho de 2008, o direito de superfície a 
favor da referida Fábrica da Igreja Paroquial 
(aprovado na 2.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 2008, de 30 de janeiro – 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
2/2008, de 12 de fevereiro, pág. 9) e ainda autorização 
para a prorrogação do prazo, por cinco anos, para 
o início das obras de construção da nova igreja da 
Sagrada Família de Nazaré, a contar da data de 
assinatura da escritura de alteração do direito de 
superfície, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/11147, de 2019.11.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ADITAMENTO A ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM 
DIREITO DE SUPERFÍCIE REFERENTE À PARCELA DE 

TERRENO MUNICIPAL NA RUA DAS FONTAINHAS 
UNIÃO DE FREGUESIAS PONTINHA E FAMÕES 

 
“Aditamento à escritura de cedência em direito de 
superfície n.º 17/04”, outorgada em 2 de novembro 
de 2004, sobre a parcela de terreno municipal para 
construção, com área de 1.702,58 m2, sita na rua das 
Fontainhas, Lote 92, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, no Concelho de Odivelas, 
descrita na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha n.º 2480, e inscrita na respetiva 
matriz predial urbana sob o artigo 4852 da União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, com o valor 
patrimonial atual de €6.049,40 (seis mil e quarenta 
e nove euros e quarenta cêntimos), com base nos 
pedidos, da CEDEMA – Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, de 
alteração da finalidade e prazo de início de 
construção, bem como autorização da 
constituição de hipoteca sobre a parcela 92, 
exclusivamente, para garantia do financiamento 
bancário necessário à construção do equipamento 
Multidisciplinar, Lar, Cuidados continuados, 
Reabilitação e Fisioterapia, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10837 de 
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2019.11.15 e conforme Minuta de “Aditamento à 
escritura de cedência em direito de superfície n.º 
17/04” anexa a informação mencionada. 

 
 

«ADITAMENTO À ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM 
DIREITO DE SUPERFÍCIE N.º 17/04 

 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-
372 Odivelas, pessoa coletiva com o nº 504 293 125, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
portador do cartão de cidadão com o número de 
identificação civil _____, válido até ___ de _______ de 
_____, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Odivelas, doravante designado por Primeiro 
Outorgante. ---------------------------------------------- 
 
E 
 
CEDEMA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Mentais Adultos, com sede na rua 
Varela Silva, Lote 8, loja A, freguesia de Santa Clara, 
concelho de Lisboa, pessoa coletiva com o nº 501 
701 885, representada por Maria Antónia Ferreira 
Pereira Varela Machado, portadora do cartão de 
cidadão com o número de identificação civil 
00212120 4ZY4 válido até 11 de fevereiro de 2021, 
com o número de identificação fiscal 122509463, 
residente na rua Cidade de São Paulo, n.º 2, 1º Drt., 
freguesia de Moscavide e Portela, concelho de 
Loures, na qualidade de Presidente da Direção e 
por Dália maria Curto Nunes Lopes, portadora do 
cartão de cidadão com o número de identificação 
civil 02164675 9ZX5, válido até 29 de julho de 2027, 
com o número de identificação fiscal 104160519, 
residente na rua 25 de abril, n.º 2, 1.º B, freguesia de 
Paivas, concelho de Amora, na qualidade de 
Tesoureira da Direção doravante designada por 
Segunda Outorgante. ---------------------------------- 
 
Considerando que, 
 
- Foram cedidas em Direito de Superfície, à 
CEDEMA - Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Mentais Adultos, duas parcelas de 
terreno sitas na Rua das Fontainhas, Lotes 26 e 92, 
em Famões, com as áreas, respetivamente de 
2.184,20m2 e 1.702,58m2, por escritura pública 
datada de 2 de novembro de 2004, para 
construção de um lar, centro de atividades 
ocupacionais e polidesportivo. 
 
- Que esta cedência teve por base a deliberação 
tomada pela Câmara Municipal, em 4 de junho de 
2003, na sua 11ª Reunião Ordinária. 
 
 

- A cedência em direito de superfície, foi feita por 
um período de 70 (setenta) anos, prorrogáveis por 
iguais períodos, e tinha previsto um prazo de 5 
(cinco) anos contados da data da deliberação, para 
o início da obra, e prazo de 10 (dez) anos de 
conclusão da mesma. 
 
- A pedido da CEDEMA, em 28 de julho de 2010, foi 
deliberada na 15ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, a prorrogação, por mais 6 (seis) meses 
para início da construção no terreno para Lar, 
Residência e Centro de dia, e por mais 5 (cinco) 
anos para início da construção no terreno 
destinado a equipamento de reabilitação e 
polidesportivo. 
 
- Após ter sido deliberada a prorrogação por mais 
5 anos, para início da construção do terreno 
destinado a equipamento de reabilitação e 
polidesportivo no Lote 92, não procedeu a CEDEMA 
a novo pedido de prorrogação. 
 
- A CEDEMA, por considerar que o Município de 
Odivelas dispõe de uma excelente rede de 
equipamentos desportivos, veio através de ofício 
datado de 6 de junho do corrente ano, solicitar a 
alteração da finalidade de uma das parcelas 
cedidas, que tinha em vista a construção do 
polidesportivo e, em substituição, a 
implementação de um Equipamento 
Multidisciplinar, Lar, Cuidados continuados. 
 
O equipamento agora proposto perspetiva a 
instalação das valências de fisioterapia e 
reabilitação em complemento com as atividades 
do Equipamento “Telhadinho”, já construído no 
Lote 26, e que seria aberto à população em geral. 
 
A CEDEMA pretende iniciar as obras de construção 
até ao ano de 2023. 
 
- Em comunicação datada de 2 de outubro, veio a 
CEDEMA solicitar autorização de constituição de 
hipoteca sobre a parcela 92, para garantia do 
financiamento bancário necessário à construção 
do equipamento Multidisciplinar, Lar, Cuidados 
continuados, Reabilitação e Fisioterapia. 
 
É celebrada e reciprocamente aceite o presente 
Aditamento à Escritura de Cedência em Direito de 
Superfície n.º 17/04, outorgada em 2 de novembro 
de 2004, conforme deliberação aprovada pela 
Câmara Municipal de Odivelas na sua __ Reunião 
Ordinária de__ de ______ de _____, e que se rege 
pelas cláusulas seguintes: ----------------------------- 
 
PRIMEIRA – Que o presente Aditamento recai sobre 
a parcela de terreno para construção, designada 
por lote 92, com a área de 1.702,50m2 (mil 
setecentos e dois vírgula cinquenta metros 
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quadrados), sita na Rua das Fontainhas, União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, Concelho de 
Odivelas, descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha n.º 2480 e inscrita 
na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
4852 da União das Freguesias de Pontinha e 
Famões. ---------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA – Que a parcela sobre a qual recai o 
presente Aditamento se destina à construção de 
um Equipamento Multidisciplinar, Lar, Cuidados 
Continuados, Reabilitação e Fisioterapia. ---------- 
 
TERCEIRA – Que a Segunda Outorgante se obriga a 
abrir ao público as salas de fisioterapia e 
reabilitação, em condições a definir por Protocolo 
a celebrar entre esta e a Câmara Municipal de 
Odivelas, em data anterior à abertura das mesmas. 
 
QUARTA - Que a construção do Equipamento 
Multidisciplinar, Lar, Cuidados Continuados, 
Reabilitação e Fisioterapia, no lote 92, deverá ter 
inicio até ao términus do ano de 2023, sendo o 
prazo de conclusão da mesma de dez anos. ------ 
 
QUINTA – À Segunda Outorgante assiste a 
faculdade de hipotecar o direito de superfície da 
parcela de terreno, bem como das construções 
nela a realizar, exclusivamente, para garantia de 
financiamento da construção do Equipamento 
Multidisciplinar, Lar, Cuidados Continuados, 
Reabilitação e Fisioterapia, só podendo ser 
derrogada a inalienabilidade prevista na cláusula 
QUINTA da Escritura de Cedência em Direito de 
Superfície n.º 17/04, outorgada em 2 de novembro 
de 2004, em resultado do regime legal inerente a 
esta hipoteca. -------------------------------------------- 
 
- Em tudo o mais mantem-se os termos e 
condições constantes da Escritura de Cedência em 
Direito de Superfície n.º 17/04, outorgada em 2 de 
novembro de 2004. ------------------------------------- 
 
Arquivo: ---------------------------------------------------- 
 
a) Fotocópia da Escritura de Cedência em Direito 
de Superfície n.º 17/04, datada de 2 de novembro 
de 2004; --------------------------------------------------- 
 
b) Certidão n.º ___/___ da ata da 15ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 28 
de julho de 2010; ---------------------------------------- 
 
c) Certidão da Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, por onde verifiquei os elementos prediais 
referentes ao lote 92; ----------------------------------- 
 
e) Caderneta predial da Repartição de Finanças de 
Odivelas, datada de 9 de outubro de 2019, por onde 

verifiquei os elementos matriciais referentes ao 
lote 92; ----------------------------------------------------- 
 
- Depois de lida em voz alta, explicado o seu 
conteúdo e julgada conforme, vai o presente 
Aditamento à Escritura n.º 17/04 outorgada em 2 
de novembro de 2004, ser assinada por todos os 
intervenientes. -------------------------------------------» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
PARÓQUIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Cedência de transporte ao Grupo Paroquial de 
Comunicação e Cultura da Paróquia da Póvoa de 
Santo Adrião, para deslocação ao Convento e 
Palácio de Mafra, no dia 14 de dezembro de 2019, 
com um custo de €46,41 (quarenta e seis euros e 
quarenta e um cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/11338 de 
2019.12.02, e de acordo com o estabelecido na 
alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
À PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DE CANEÇAS 

 
Ratificação da cedência de transporte municipal à 
Paróquia de São Pedro de Caneças, para 
deslocação ao Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição em Vila Viçosa, no dia 8 de dezembro de 
2019, com um custo de €189,00 (cento e oitenta e 
nove euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/11331 de 2019.12.02, e de 
acordo com o estabelecido na alínea u) do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 

 
Atribuição de um apoio, ao Agrupamento de 
Escolas de Caneças, sob a forma de atribuição de 
um subsídio no valor de €5.000,00 (cinco mil 
euros), o que equivale a uma percentagem de 
contribuição de 40%, para deslocação de um 
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grupo de alunos e professores a Nova Delhi (índia), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11349 de 2019.12.03, de acordo com o 
previsto na alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
"CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 3.ª GERAÇÃO — ODIVELAS" 
 

Ratificação da cedência de transporte municipal 
ao “Contrato Local de Desenvolvimento Social 3.ª 
Geração – Odivelas, para deslocação ao Casino do 
Estoril, no dia 11 de dezembro de 2019, com a 
estimativa de custos de €158,64 (cento e 
cinquenta e oito euros e sessenta e quatro 
cêntimos), de acordo como o proposto na 
informação n.º Interno/2019/11580 de 2019.12.07, e 
de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 
35.º, e na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Ratificação da cedência de transporte municipal à 
Junta de Freguesia de Odivelas, para o transporte 
de crianças, ao Museu da Carris em Lisboa, no dia 
6 de dezembro de 2019, com um custo no valor de 
€60,90 (sessenta euros e noventa cêntimos), de 
acordo como o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11574 de 2019.12.06, e de acordo com o 
estabelecido no n.º 3 do artigo 35.º, e na alínea u), 
do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO 
PÚBLICA E DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE 

EXECUÇÃO DA QUINTA DO SEGULIM E 
RESPETIVOS TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11276 de 2019.11.28, e 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 
(RJIGT) e nos termos das informações dos serviços 
é proposto para aprovação: 
 
1 - O Relatório de Ponderação da Discussão Pública 
referente à Delimitação da Unidade de Execução 
da Quinta do Segulim, constante de folhas 67 a 84; 
 
2 - A Unidade de Execução Quinta do Segulim 
delimitada conforme constante nos Termos de 
Referência, nomeadamente nas peças 
desenhadas que os acompanham, nas quais são 
assinalados os limites cadastrais dos prédios 
abrangidos, constante de folhas 20 a 43. 
 
“(…) Na sequência da aprovação pela Câmara 
Municipal, na 14.ª Reunião de 10/julho/2019, e em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 
148.º do RJIGT, decorreu entre 03/outubro e 
30/outubro/2019, o período de discussão pública 
da proposta de delimitação da Unidade de 
Execução Quinta do Segulim e dos respetivos 
Termos de Referência, conforme publicação em 
Diário da República N.º 184, 2.ª Série, Aviso N.º 
14942/2019, de 25/setembro. 
 
Em sede de Discussão Pública, a participação 
registada foi considerada, conforme consta no 
Relatório de Ponderação em anexo à presente 
proposta e dela faz parte integrante. 
 
No âmbito da ponderação efetuada, na sequência 
da Discussão Pública, não foram introduzidas 
alterações à Proposta de Delimitação da Unidade 
de Execução Quinta do Segulim, pelo que 
mantém-se os pressupostos que integram a 
Proposta apresentada à Câmara Municipal de 
Odivelas na 14.ª Reunião Ordinária de 10/julho/2019. 
 
Assim, os Termos de Referência e as Peças 
Desenhadas, consubstanciam os parâmetros 
urbanísticos caraterizadores da Proposta da 
Unidade de Execução da Quinta do Segulim a 
observar nas operações urbanísticas, a 
desenvolver, considerando o disposto no PDM, 
nomeadamente os objetivos específicos que estão 
subjacentes ao desenho urbano que se pretende 
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implementar em que a Unidade de Execução 
contribui para os objetivos gerais de 
desenvolvimento da UPG-13 Zona da Ribeira da 
Paiã.(…)” (informação n.º Interno/2019/11276 de 
2019.11.28) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA ALTERAÇÃO DOS LIMITES DO 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VERTENTE SUL 
 

Relatório de Ponderação da discussão pública da 
proposta de alteração dos termos de referência no 
que concerne à redelimitação do Plano de 
Urbanização da Vertente Sul de Odivelas (PUVS), 
nos termos e para os efeitos do n.º 3 e 6 do artigo 
89 do Regime Jurídico de Instrumento de Gestão 
Territorial (RJIGT), nos termos das informações 
técnicas dos serviços e de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2019/11052 de 2019.11.26. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas deliberou na 11.ª 
reunião ordinária, realizada em 29 de maio de 2019, 
aprovar a redelimitação da área do Plano de 
Urbanização da Vertente Sul do Concelho de 
Odivelas, respetivos Termos de Referência e Inicio 
do Período de Discussão Publica, nos termos do 
artigo 76.º 89.º e 98.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial. 
 
O período de discussão teve início 5 (cinco) dias 
úteis após a publicação do Aviso no Diário da 
República, Aviso n.º 13200/2019, com data de 21 de 
agosto de 2019, decorrendo durante os 20 (vinte) 
dias úteis subsequentes, com inicio a 28 de agosto 
e término a 25 de setembro. 
 
Durante o período de discussão pública não foi 
solicitado nenhum tipo de esclarecimento, 
reclamação ou dúvida relativo à proposta patente 
a consulta — "Redelimitação da área do Plano de 
Urbanização da Vertente Sul do Concelho de 
Odivelas", nem apresentado, qualquer tipo de 
contributo (Sugestão/ observação, reclamação, 
pedido de esclarecimento, outro). 
 
Perante a ausência de participação registada 
neste processo, não se justifica proceder a 
qualquer tipo de alteração ou ajuste à proposta. 
 
Mantêm-se, por conseguinte, os pressupostos que 
integram a proposta apresentada à Câmara 
Municipal na 11.ª Reunião Ordinária de 29 de agosto 
de 2019, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12 de 2019, página 12) convertendo-se 
a proposta de alteração dos limites do plano em 

Proposta Final. (Informação n.º Interno/2019/ 10990 
de 2019.11.20). 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/89 
BAIRRO CASAL DO RATO LOTES 9, 175, 176 E 177 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 31158/0M 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 14/89, para 
os lotes 9, 175,176 e 177, do Bairro Casal do Rato, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões. O 
pedido de alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação. A requerente instruiu a comunicação 
prévia das obras de urbanização, apresentando 
também elementos que reformulam a proposta 
aprovada na 6.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 2019.03.20 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7 de 

2019, página 22), que resultam na redução de 
parâmetros urbanísticos e não alteram na sua 
substância o desenho urbano da proposta 
anteriormente aprovada. De acordo com o que 
consta na informação n.º Interno/2019/104 de 
2019.12.04. é proposto: 
 
 Aprovação da alteração ao projeto de loteamento 
titulado pelo alvará de loteamento n.º 14/89; 
 
 Aceitação do pedido de comunicação prévia das 
obras de urbanização, com a aprovação dos 
projetos de infraestruturas; 
 
 Estabelecimento do prazo de execução das obras 
e do valor da caução para efeitos de garantia da 
boa e regular execução das obras de urbanização; 
 
 Aprovação das condições a estabelecer relativas 
à execução das obras de urbanização; 
 
 Aceitação do valor de €5.092,13, (cinco mil e 
noventa e dois euros e treze cêntimos) como 
compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta (32,67 
m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, na redação atual e no 
art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização (RMEU), de 
acordo com os fundamentos e nos termos e 
condições da informação técnica respetiva; 
 
 Aprovação das condições a cumprir antes da 
emissão do aditamento ao alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DA MILHARADA LOTE 24 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
Lote 24, inserido no Bairro da Milharada, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 10366 de 2019.11.25, 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, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua 
redação atual, nos termos da informação técnica e 
de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2019/103 de 2019.11.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DO TRIGACHE NORTE AUGI 1 LOTE 131 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 131, inserido no Bairro Trigache Norte (AUGI 1), 
na União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
pelo depósito caução n.º 13044 de 2019.11.27, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
€2.744,30 (Dois mil setecentos e quarenta e quatro 
euros e trinta cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao 
alvará de loteamento n.º 5/2001 de 14 de maio, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/105 de 2019,12.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 63/PRES/2019 
 

Assunto: Designação de Rita Dias Rodrigues 
Cabaço como Coordenadora do Setor de Apoio à 
Escola e à Família. 
 
Considerando que: 
 
a) Nos termos do n.º 1, do artigo 267.º da 

Constituição da República Portuguesa, “A 
Administração Pública será estruturada de 
modo a evitar a burocratização, a aproximar os 
serviços das populações e a assegurar a 
participação dos interessados na sua gestão 
efetiva…”; 

 
b) Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, “A 
Administração Pública deve pautar-se por 
critérios de eficiência, economicidade e 
celeridade” e “deve ser organizada… de forma 
não burocratizada”: 

 
c) O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, estabelece que “A organização, a 
estrutura e o funcionamento dos serviços da 
administração autárquica devem orientar-se 
pelos princípios da unidade e eficácia da ação, 
da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios 
e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado e da garantia de participação 
dos cidadãos…” 

 
d) Na estrutura Orgânica Flexível da Câmara 

Municipal de Odivelas, publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19, de 
2 de outubro de 2018, que define, no artigo 22.º, 
as atribuições da Divisão de Projetos 
Educativos, Igualdade e Cidadania (DPEIC), na 
qual se insere a subunidade orgânica 
denominada Setor de Apoio à Escola e à 
Família. 
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e) O exercício de funções de coordenação da 
mencionada subunidade orgânica na 
prossecução dos objetivos estratégicos 
traçados pelo Município de Odivelas para a 
Educação, exige a coordenação de um Técnico 
que possua conhecimentos adequados e 
experiência profissional consolidada. 

 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, 
designo a Dr.ª Rita Dias Rodrigues Cabaço, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do 
Setor de Apoio à Escola e à Família, nas áreas 
referentes às alíneas n), o), r), s), t), u), v), w) e x) 
do artigo 22.º da Estrutura Orgânica Flexível da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data. 
 
Odivelas, 12 de dezembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 64/PRES/2019 
 

Assunto: Designação do Encarregado de Proteção 
de Dados do Município de Odivelas  
 
Considerando que: 
 
a) O Regulamento (EU) n.º 2016/679, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
abril de 2016, relativo à proteção de dados de 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, também designado 
Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou, 
abreviadamente, RGPD, consagra, nos artigos 
37.º e 38.º a figura do Encarregado de Proteção 
de Dados (EPD), cabendo à entidade 
responsável pelo tratamento designar o 
respetivo EPD; 

 
b) Pela Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, foi 

assegurada, na ordem jurídica nacional, a 
execução do RGPD, também consagrando o 
sob o seu Capítulo III, a figura do EPD; 

 
c) Por deliberação da Câmara Municipal de 

Odivelas, aprovada na sua 19.ª Reunião 
Ordinária, de 2 de outubro de 2019, foi 
delegada no Presidente da Câmara Municipal 

a competência para designar o EPD do 
Município de Odivelas. 

 
Designo, nos termos da alínea a) do n.º 1 e do artigo 
5.º do art. 37.º do RGPD, conjugado com o disposto 
no art. 12.º da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, na 
licenciada Paula Alexandra da Silva Ganchinho, 
técnica superior do mapa de pessoal do Município 
de Odivelas, EPD do Município de Odivelas, a 
quem ficam cometidas as competências previstas 
nos artigos 38.º e 39.º do RGPD e no artigo 11.º da 
Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto. 
 
Os contactos da EPD do Município de Odivelas e 
através dos quais os titulares dos dados podem 
dirigir, por escrito, todas as suas comunicações 
relacionadas com o tratamento dos seus dados 
pessoais e com os direitos que lhe são conferidos, 
quer pelo RGPD quer pela Lei n.º 58/2019, de 8 de 
agosto, são os seguintes: 
 
Encarregada de Proteção de Dados: Dr.ª Paula 
Ganchinho 
Email: protecaodedados@cm-odivelas.pt 
Morada: Avenida Amália Rodrigues, n.º 27, 6.ºPiso 
Urbanização da Ribeirada 
2675-432 Odivelas 
 
Em cumprimento do disposto no art. 159.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, nos termos e para os efeitos descritos no 
artigo 37.º n.º 7 do RGPD, publique-se o presente 
despacho no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões do Município de Odivelas, bem como 
no sítio da internet da Câmara Municipal de 
Odivelas. 
 
O presente despacho produz efeitos à data da sua 
assinatura. 
 
Odivelas, 13 de dezembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/VJPA/2019 
 
Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
SECRETÁRIA DO GABINETE DE APOIO AO VEREADOR 
JOÃO PAULO DA CRUZ ANTÓNIO, ANA RITA CANELAS 
GAMEIRO. 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição 
da República Portuguesa e com vista a uma 
administração mais célere, económica e eficaz, nos 
termos do n.º 6 do artigo 42.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e atentos os artigos 44.º 
a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
pelo presente Despacho subdelego na Secretária 
Ana Rita Canelas Gameiro, o exercício durante a 
minha ausência em razão de férias no período de 
26 a 30 de dezembro de 2019, das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
44/PRES/2018, de 28 de setembro de 2018, 
retificado pelo Despacho n.º 45/PRES/2019, de 17 
de setembro, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, de execução das deliberações 
da Câmara Municipal e de coordenação da 
atividade dos serviços sob a minha 
superintendência. 

 
Odivelas, 18 de dezembro de 2019 
 

O Vereador 
 

Por Delegação e Subdelegação de Competências do Sr. 
Presidente Hugo Martins, exaradas nos termos do 

Despacho N.º 44/PRES/2018 de 28 de setembro 2018, 
retificado pelo Despacho n.º 45/PRES/2019,  

de 17 de setembro. 
 

(João António) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/VMLV/2019 
 

Assunto: Subdelegação de Competências na 
Secretária Política do Gabinete de Apoio à 
Vereadora Mónica Vilarinho, Liliana Alves de 
Lemos Marques Pires de Deus Alves 
 
Tendo em consideração o n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego na Sra. Secretária, Liliana Alves de 
Lemos Marques Pires de Deus Alves, o exercício 
das competências abaixo indicadas, que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente, 
conforme Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de 
setembro, durante o meu período de férias, de 26 
a 31 de dezembro de 2019, nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 

inerentes ao exercício da competência prevista 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de execução 
das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 

 
Odivelas, 19 de dezembro de 2019 

 
A Vereadora 

 
Por delegação e subdelegação de competências do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas através do 
Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
(Mónica Vilarinho) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 21/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 
Planeamento Urbanístico, Arq.ª Florinda Rosa 
Pisco Lixa 
 
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 Planeamento Urbanístico, Arq.ª Florinda Rosa 
Pisco Lixa, nos dias 23 e 26 de dezembro 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, 12 de dezembro 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 Sousa, Arq.º 

 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 22/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, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, delego na Técnico Superior, Arq. Tânea 
Raquel Ribeiro Russo, no período de 23 a 30 de 
dezembro 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, 19 de dezembro de 2019 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 

pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 23/DGOU/2019 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, delego na Técnico Superior, Arq. Telmo 
Figueiredo de Albuquerque Pina, no período de 
27 e 30 de dezembro 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 
Planeamento Urbanístico. 
 
Odivelas, 19 de dezembro de 2019 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 

pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 26 - 26 de dezembro de 2019 

23 
 

DESPACHO N.º 04/SMPC/2019 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução de processos no âmbito do Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Odivelas  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro, 
e dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, delego no período 
de 19 de dezembro de 2019 a 03 janeiro de 2020, no 
Coordenador Técnico Paulo Sérgio Ribeiro Tavares, 
a assinatura de correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução de processos no 
âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 17 de dezembro de 2019 

 
O Coordenador Municipal de Proteção Civil 

 
Fernando MRL Moraes 

 
 
 

DESPACHO N.º 03/DTO/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente, no âmbito das 
competências subdelegadas no Chefe da Divisão 
de Transportes e Oficinas, no Técnico Superior 
Nuno Miguel Moreira dos Santos Guerra 
 
Nos termos do estipulado no nº 3 do artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, diploma 
que procedeu à adaptação na Administração Local 
da Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro, na sua redação 
em vigor, que aprova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da 
Administração Central Regional e Local do Estado, 
conjugado com os artigos 46º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro subdelego, no Técnico Superior, Dr. Nuno 
Miguel Moreira dos Santos Guerra, entre os dias 23 
a 30 de dezembro de 2019, período em que me 
encontro de gozo de férias, a assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Transportes e Oficinas,  
 
Odivelas 18 de dezembro de 2019  

 
O Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador João Paulo António 

Despacho Nº 02/VJPA/2018 
 

David Abel Viegas Martins 

DESPACHO N.º 06/DJOM/2019 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
Técnico-Jurídico, de Contraordenações e 
Execuções Fiscais, na Técnica Superior, Paula 
Cristina da Silva Tavares 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 23 a 
30 de dezembro de 2019, na Técnica Superior, 
Paula Cristina da Silva Tavares, a assinatura da 
correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução dos processos no âmbito do Setor 
Técnico-Jurídico, de Contraordenações e 
Execuções Fiscais. 
 
Odivelas, 18 de dezembro de 2019 
 

A Chefe da Divisão Jurídica  
e de Organização Municipal 

 
Raquel Reis 

 
 
 

DESPACHO N.º 07/DJOM/2019 
 
Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Apoio 
ao Munícipe, na Técnica Superior, Cláudia Susana 
Albuquerque da Costa Peixoto 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 23 a 
30 de dezembro de 2019, na Técnica Superior, 
Cláudia Susana Albuquerque da Costa Peixoto, a 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos no 
âmbito do Apoio ao Munícipe. 
 
Odivelas, 18 de dezembro de 2019 
 

A Chefe da Divisão Jurídica 
e de Organização Municipal 

 
Raquel Reis 
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DESPACHO N.º 08/DJOM/2019 
 
Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito dos 
Balcões da Loja do Cidadão de Odivelas, sob 
gestão do Município de Odivelas, na Assistente 
Técnica, Marta Figueiredo Couceiro Bastos 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 23 a 
30 de dezembro de 2019, na Assistente Técnica, 
Marta Figueiredo Couceiro Bastos, a assinatura da 
correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução dos processos no âmbito dos 
Balcões da Loja do Cidadão de Odivelas, sob 
gestão do Município de Odivelas. 
 
Odivelas, 18 de dezembro de 2019 
 

A Chefe da Divisão Jurídica 
e de Organização Municipal 

 
Raquel Reis 

 
 
 

DESPACHO N.º 09/DJOM/2019 
 
Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Expediente e Apoio Logístico, na Assistente 
Técnica, Alice Maria Gomes dos Santos Fernandes 
Martins 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 23 a 
30 de dezembro de 2019, na Assistente Técnica, 
Alice Maria Gomes dos Santos Fernandes 
Martins, a assinatura da correspondência ou do 
expediente necessário à mera instrução dos 
processos no âmbito do Setor de Expediente e 
Apoio Logístico. 
 
Odivelas, 18 de dezembro de 2019 
 

A Chefe da Divisão Jurídica 
e de Organização Municipal 

 
Raquel Reis 

 
 
 

DESPACHO N.º 10/DJOM/2019 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico, na 
Assistente Técnica, Anabela de Almeida Mota 
Gonçalves Antunes 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 23 a 
30 de dezembro de 2019, na Assistente Técnica, 
Anabela de Almeida Mota Gonçalves Antunes, a 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos no 
âmbito do Setor de Arquivo Municipal e Arquivo 
Histórico. 
 
Odivelas, 18 de dezembro de 2019 
 

A Chefe da Divisão Jurídica 
e de Organização Municipal 

 
Raquel Reis 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/GCRPP/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º 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, subdelego, no período de 
26 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 
2019, na Técnica Superior Liliana Saraiva Gabriel 
Gomes a assinatura de correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos 
no âmbito do Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo. 
 
Odivelas, 20 de dezembro de 2019 

 
O Coordenador do Gabinete de Comunicação, 

Relações Públicas e Protocolo 
(Designado através do Despacho Nº 18/PRES/2019, 

de 27 de março) 
 

(Miguel Silveiro) 
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DESPACHO N.º 5/GCRPP/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º 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, subdelego, no período de 
30 de dezembro de 2019, na Técnica Superior Vera 
Silvia Nogueira Mendes Veloso a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
 
Odivelas, 20 de dezembro de 2019 

 
O Coordenador do Gabinete de Comunicação, 

Relações Públicas e Protocolo 
(Designado através do Despacho Nº 18/PRES/2019, 

de 27 de março) 
 

(Miguel Silveiro) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 2/1981 – Urbanização da Quinta do Lamas, Urmeira, Paiã  
Freguesia de Odivelas 

 
1º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 2 do 
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 2ª Reunião Ordinária de 30/01/2008 e despacho do Vereador Paulo César 
Teixeira datado de 10/07/2019 no exercício das competências delegadas pelo Presidente da Câmara, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 2/1981.--------------- 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta Síntese em anexo e são as 
seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Lote 4: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aumento da área de implantação de 910,00m2 para 1.090,00m2 (mais 180,00m2). ------------------------------- 
 
Aumento da área de construção 2.002,00m2 para 3.310,00m2 (mais 1.308,00m2). --------------------------------- 
 
Aumento da volumetria máxima de 10.000,00m3 para 13.240,00m3 (mais 3.240,00m2) ------------------------- 
 
Aumento do índice volumétrico do interior do lote de 5m3/m2 para 8,90m3/m2 ---------------------------------- 
 
A operação urbanística implica as seguintes alterações globais ao loteamento: ------------------------------------ 
 
●•Aumento da área de implantação de 5.838,50m2 para 6.018,50m2 -------------------------------------------------- 
 
●•Aumento da área de construção de 14.811,00m2 para 16.119,00m2 --------------------------------------------------- 
 
●•Aumento da volumetria máxima de 74.900,00m3 para 78.140,00m3 ----------------------------------------------- 
 
●•Aumento do índice de construção de 0,90 para 0,98 -------------------------------------------------------------------- 
 
●•Aumento do índice volumétrico total de 4,56m3/m2 para 4,76m3/m2 ---------------------------------------------- 
 
Estas alterações não implicam alterações às obras de urbanização. --------------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho, 02 de dezembro de 2019 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Listagem dos atos com eficácia externa praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar Valles, 
no uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, no período 
compreendido entre 4 e 29 de novembro de 2019, nos 
termos da informação n.º Interno/2019/11339, de 
2019.12.02 (edoc/2019/74680): 
 
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 Padre Américo Monteiro de Aguiar, lote 630, 
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: Quintino Biague) 
(Processo: 62/DFM/19) 
Data da notificação: 2019.11.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua José António de Carvalho, junto ao n.º 1 B - 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aires Simões Marques) 
(Processo: 49/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-07-04 
Data da notificação: 2019.11.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Comandante Sacadura Cabral, n.º 3 - Ramada, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Mosaicos Luso, Lda) 
(Processo: 80/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-10-22 
Data da notificação: 2019.11.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Machado de Castro, lote 521, Bairro Casal da 
Silveira - Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Vicente Pereira Pombinho) 
(Processo: 81 /DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-10-24 
Data da notificação: 2019.11.04 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Sol Poente, lote 199 A, Bairro dos Pedernais - 
Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Antunes Brito) 
(Processo: 93/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-10-24 
Data da notificação: 2019.11.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Coronel Braz de Oliveira, lote 8 e lote 9 - Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Fernandes Rebelo Gomes) 
(Processo: 76/DFM/19 e 77/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-11-05 
Data da notificação: 2019.11.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua José Augusto Gouveia, lote 10 e 11 - Caneças, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Alves Pereira) 
(Processo: 78/DFM/19 e 79/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-11-05 
Data da notificação: 2019.11.21 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
– 04/11/2019 a 29/11/2019 
 

Decisões tomadas ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas (Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 31-69-IG, 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 117/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: 2019.10.30 
Data da remoção: 2019.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 08-25-FC, 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 116/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: 2019.10.30 
Data da remoção: 2019.11.05 
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Assunto: Remoção de um veículo Rover 200, com a 
matrícula 06-36-MG, 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 168/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Marea, com a 
matrícula 14-64-NU, 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/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen C4, com a 
matrícula 39-TQ-54, 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 
115/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, com a 
matrícula 92-71-OE, 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 172/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 70-28-OI, 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 170/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.06 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Ford Fusion, com a 
matrícula 07-99-XT, 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 169/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Combo, com a 
matrícula 60-EF-21, 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 171/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 87-98-EC, 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 118/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: 2019.10.23 
Data da remoção: 2019.11.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes, com a 
matrícula 44-UF-42, 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/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Ducato, com a 
matrícula IX-75-03, 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 68/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: 2019.10.23 
Data da remoção: 2019.11.06 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault 19, com a 
matrícula VI-12-96, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 119/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com a 
matrícula 42-33-JS, 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 120/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Alfa Romeo, com a 
matrícula 50-50-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 121/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: 2019.10.23 
Data da remoção: 2019.11.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 27-32-TV, 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 122/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 68-73-EQ, 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/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.07 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a 
matrícula 75-24-LB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº70/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes, com a 
matrícula 65-48-JL, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº71/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 77-46-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 nº123/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Twingo, com 
a matrícula 26-55-HM, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública  
(Processo nº173/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen AX, com a 
matrícula 48-96-GB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº174/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.11 
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Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com a 
matrícula 51-59-PD, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº175/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.1 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover 25, com a 
matrícula 27-25-XM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº61/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vecta, com a 
matrícula 70-09-EZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº60/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, com a 
matrícula 89-20-UF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº72/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Mégane, com 
a matrícula 94-18-MF, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº73/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.12 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Toyota Starlet, com a 
matrícula 21-40-IR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº176/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: 2019.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 250 TD, com 
a matrícula 90-55-GU, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº177/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 71-49-FI, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº124/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Suzuki Vitara, com a 
matrícula 92-41-NM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº74/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 407, com a 
matrícula 88-BB-56, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº62/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.1 
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Assunto: Remoção de um veículo Citröen Xsara, com a 
matrícula 51-57-RB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº75/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Sharan, com a 
matrícula 31-00-JA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº76/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Scénic, com a 
matrícula 06-76-RG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº77/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: 2019.07.04 
Data da remoção: 2019.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 24-84-DU, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública  
(Processo nº78/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Xsara, com a 
matrícula 08-83-MU, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº127/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.14 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Fiat Cinquecento, com 
a matrícula 42-67-GS, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº79/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Passat, com a 
matrícula 39-90-TU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº126/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes C-200, com 
a matrícula 79-GX-73, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº128/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, com a 
matrícula 23-05-QN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº125/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.1 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen GS A, com a 
matrícula NE-04-19, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº129/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: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.11.15 
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Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula OJ-24-50, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº130/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 38-IJ-51, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº63/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: 2019.10.22 
Data da remoção: 2019.11.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Berlingo, com 
a matrícula 60-GQ-65, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº80/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: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.11.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Passat, com a 
matrícula EX-35-26, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº178/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Mondeo, com a 
matrícula 82-04-EG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº179/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.20 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus (atrelado 
para animais), com a matrícula 64-48-PG, nos termos do 
disposto nos Art.º 5 e 6º do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
Via Pública (Processo nº180/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: 2019.07.11 
Data da remoção: 2019.11.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Xsara, com a 
matrícula 98-49-UR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº183/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 205, com a 
matrícula 55-16-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 nº185/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi A4, com a 
matrícula 29-95-IL, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº182/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 56-66-HA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº181/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.21 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault Twingo, com 
a matrícula 95-14-EH, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública  
(Processo nº184/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 37-36-HZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº131/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: 2019.11.21 
Data da remoção: 2019.11.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Daewoo, com a 
matrícula 85-58-TO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº186/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Sharan, com a 
matrícula RJA44946, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº132/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 26-32-EH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº133/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.22 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 51-08-VA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº134/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Sharan, com a 
matrícula RJA44946, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº132/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 46-99-IZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº80/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 46-76-CB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº82/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula 36-54-HX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº187/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: 2019.11.18 
Data da remoção: 2019.11.25 
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Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com a 
matrícula 95-07-LN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº136/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: 2019.11.18 
Data da remoção: 2019.11.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 85-20-BV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº64/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, com a 
matrícula 45-88-MF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº65/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 02-52-NB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº135/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: 2019.11.18 
Data da remoção: 2019.11.25 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 47-94-RJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº83/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: 2019.11.18 
Data da remoção: 2019.11.25 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Rover 414, com a 
matrícula 17-29-JF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº188/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: 2019.11.26 
Data da remoção: 2019.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen XM, com a 
matrícula UC-61-07, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº66/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 63-74-OZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº67/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Hillux, com a 
matrícula 52-54-BG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº189/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 30-71-QN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº69/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.27 
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Assunto: Remoção de um veículo Toyota, com a 
matrícula 29-62-XZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº68/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula 42-19-FE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº70/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Mégane, 
s/matricula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº84/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Almera, com a 
matrícula 22-70-ID, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº85/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: 2019.11.21 
Data da remoção: 2019.11.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 66-32-PM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº71/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: 2019.11.18 
Data da remoção: 2019.11.28 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Opel Signum, com a 
matrícula 44-LT-SF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº190/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: 2019.11.11 
Data da remoção: 2019.11.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


