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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 5 de fevereiro de 2020 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

20.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
 
Ata da 20.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 16 de outubro de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 
 

FINANCEIRA 
 

 
 

1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA 2020 
EXTRAORDINÁRA 

 
1.ª Alteração Orçamental Modificativa 
(extraordinária) de 2020, que reproduz a 
necessidade de incorporar no orçamento do 
presente ano a inscrição de novas rubricas em 
projetos, ajustamentos nas dotações e ações 
atualmente existentes, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/1152, de 2020.01.30 
e seus anexos. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 
ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Abertura do procedimento concursal comum para 
ocupação de seis postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional, com vista à celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, para a Divisão de 
Transportes e Oficinas desta Câmara Municipal, 
assim como a afetação do montante de €61.022,77 
(sessenta e um mil e vinte e dois euros e setenta e 
sete cêntimos) a este recrutamento, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2020/812, 
de 2020.01.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
Abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho na categoria de 
Assistente Técnico, com vista à celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, para a Divisão de 
Licenciamentos de Obras Particulares desta 
Câmara Municipal, assim como a afetação do 
montante de €10.863,71 (dez mil, oitocentos e 
sessenta e três euros e setenta e um cêntimos) a 
este recrutamento, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/943, de 2020.01.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 
TÉCNICO SUPERIOR (ARQUITETURA) 

 
Abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de dois postos de trabalho na categoria 
de Técnico Superior (área de arquitetura), com 
vista à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, para 
o Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico desta Câmara Municipal, assim como 
a afetação do montante de € 33.026,52 (trinta e 
três mil e vinte seis euros e cinquenta e dois 
cêntimos) a este recrutamento, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/994, de 
2020.01.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 
TÉCNICO SUPERIOR (DIREITO) 

 
Abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior (área de direito), com vista à 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, para o 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico desta Câmara Municipal, assim como 
a afetação do montante de €16.513,26 (dezasseis 
mil, quinhentos e treze euros e vinte e seis 
cêntimos) a este recrutamento, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/1007, de 
2020.01.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL  
DE USO DE FOGO 

 
Projeto de Regulamento Municipal de Uso do 
Fogo, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3773, de 2020.01.30. 
 
Nota: o início do procedimento para a elaboração deste Projeto 
de Regulamento foi aprovado na 13.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 26 de junho de 2019 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 14/2019, de 9 de julho de 2019, 
pág. 9). O Projeto será ainda submetido a consulta pública. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO  
DA BIBLIOTECA D. DINIS E POLOS 

 
Projeto de alteração ao Regulamento da Biblioteca 
Municipal D. Dinis e Polos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/439, de 
2020.01.13. 
 
Nota: projeto de alteração referente a Regulamento 
anteriormente aprovado na 11.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 9 de julho de 2015 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13/2015, de 14 de julho 
pág. 48). O Projeto será ainda submetido a consulta pública. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA  
E VIGILÂNCIA HUMANA 

 
Aquisição de serviços de portaria e vigilância 
humana, por lotes, através de concurso público em 
agrupamento de entidades adjudicantes -SIMAR 
de Loures e Odivelas e Município de Loures, nos 
seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/999, de 2020.01.27: 
 
1. Autorização da despesa com o preço base global 
de 871.560,00 € (oitocentos e setenta e um mil 
quinhentos e sessenta euros), acrescido de IVA 
(23%);  
 
2. Aprovação da UR 19/C/00552 – 534.600,00€ + IVA 
(23%), referente aos serviços de segurança de 
instalações/Sete Casas e da UR 19/C/00556 – 
336.960,00 € + IVA (23%), referente aos serviços de 
segurança de instalações/Sede e posto de 
atendimento de Moscavide, já cabimentadas;  
 
3. Autorização para o início do procedimento, 
tendo como objeto do contrato a prestação de 
serviços portaria e vigilância humana, por lotes, em 
número de 2 (dois), por Concurso Público, ao 
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 16º e alínea a) 
do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, com início de produção de efeitos a 1 
de julho de 2020, por um período de 1 (um) ano, 
renovável automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos, até ao período máximo de 
vigência contratual de 3 (três) anos, salvo denúncia 
pelas partes; 
 
4. Aprovação do Programa do Concurso; 
 
5. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
6. Aprovação das Regras de Entendimento para a 
constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes;  
 
7. Aprovação, nos termos do artigo 67.º do CCP, do 
júri do procedimento, que será constituído por: 
 
Dr. Viriato Aguilar, como Presidente; 
 
Dr.ª Isabel Fernandes; 
 
Dr.ª Paula Marreiros; 
 
Eng.ª Fátima Mateus; 
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Dr.ª Vanessa Rodrigues Freitas 
 
 
Membros suplentes: 
 
Dr.ª Maria João Marques; 
 
Sr.ª Maria Rodrigues; 
 
Dr.ª Ana Mouzinho;  
 
Sr.ª Paula Pardal 
 
8. Face à complexidade do contrato e da existência 
de duas Unidades Orgânicas responsáveis pela 
promoção dos presentes serviços, a nomeação da 
Eng.ª Fátima Mateus e da Dr.ª Isabel Fernandes, 
como Gestoras de Contrato, conforme o disposto 
no artigo n.º 290.º-A do CCP; 
 
9. A dispensa da observância dos limites 
estabelecidos no n.º 1 do artigo 63.º da LOE para 
2019, Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, nos termos 
do n.º 1 e 4 do artigo 63.º do mesmo e com base nos 
fundamentos produzidos pelas Unidades 
Orgânicas requisitantes.  
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 24 de janeiro de 2020, na sua 54.ª reunião 
ordinária, de acordo com Proposta de Deliberação 
n.º 20/2020 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/2634, de 24.01.2020, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º Interno/2020/999, 
de 2020.01.27). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO 
 
Adjudicação de dois lotes, através de concurso 
público n.º 32/2019 (PABS/234/2019), relativo a 
aquisição de gás natural comprimido dos SIMAR 
de Loures e Odivelas, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/1004, de 2020.01.27: 
 
1. Aprovação do Relatório Final, nos termos do n.º 3 
e 4 do artigo 148.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP); 
 
2. Aprovação da adjudicação do Lote 1 à empresa 
VALORSUL – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e Oeste, 
S.A., pelo montante de 1.170.000,00€ (um milhão 
cento e setenta mil euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor; 
 

3. Aprovação da adjudicação do Lote 2 à empresa 
DOUROGÁS NATURAL – Comércio de Gás Natural 
e Energia, S.A., pelo montante de 630.000,00€ 
(seiscentos e trinta mil euros), acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor; 
 
4. Aprovação das Minutas de Contrato, conforme o 
disposto no artigo 98.º do CCP. 
 
5. Aprovação da Nota de Encomenda n.º 20/00001, 
no valor de 1.170.000,00 € + IVA (23%), e que será 
comprometida, após decisão de adjudicação; 
 
6. Aprovação da Nota de Encomenda n.º 20/00002, 
no valor de 630.000,00€ + IVA (23%), e que será 
comprometida, após decisão de adjudicação. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 24 de janeiro de 2020, na sua 54.ª reunião 
ordinária, de acordo com Proposta de Deliberação 
n.º 24/2020 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/2634, de 24.01.2020, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2020/1004, de 2020.01.27). 
 
Nota: a autorização de despesa e início de procedimentos para a 
aquisição de gás natural comprimido, acima mencionada, foram 
aprovados na 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 2 de outubro de 2019 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21/2019, de 15 de outubro, pág. 11). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 
Proposta de aquisição do serviço de fornecimento 
de refeições escolares nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar, no 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e no ensino secundário da rede 
pública do Concelho de Odivelas, para 3 anos 
letivos (de 2020/2021, de 2021/2022 e de 2022/2023), 
no valor global estimado de €18.817.579,65, 
acrescido de IVA, através de concurso público 
internacional, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/1066, de 2020.01.29. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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PERDÃO DE DÍVIDA 
 
Perdão de divida referente a refeições escolares de 
uma aluna que frequentou um estabelecimento 
escolar do Concelho de Odivelas no ano letivo de 
2018/2019, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/855, de 2020.01.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

HABITAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

EXTINÇÃO DE DÍVIDAS 
 

Extinção da divida de rendas de ex-inquilinos 
municipais, no âmbito do regime de 
arrendamento apoiado, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/832, de 2020.01.23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2019/2020 
 

 
 

ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO DE PARCERIA 
COM A ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA / 

FUNDAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
RESPETIVA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL 

 
Protocolo de parceria com a ABAE/Fee -
Associação Bandeira Azul da Europa / Fundação 
para a Educação Ambiental para o 
desenvolvimento do Programa Eco-escolas no ano 
letivo 2019/2020 no concelho de Odivelas. Com o 
estabelecimento do protocolo o Município de 
Odivelas pretende continuar a fomentar 
programas e projetos de educação ambiental nas 
escolas, alertando as crianças, jovens e adultos 
para a importância da utilização dos recursos de 
forma sustentável, através de ações levadas a 
efeito nas escolas participantes bem como através 
de prestação de apoio técnico. Comparticipação 
municipal no valor de €770 (setecentos e setenta 
euros) referente às onze escolas inscritas no 
projeto 157/A/2020, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/421, de 2020.01.13. 

 
 
 
 
 
 

“PARCERIA 2019/2020 
ABAE Eco-Escolas / Município de Odivelas 

 
O presente protocolo de parceria, válido depois de 
assinado por ambas as partes, visa o compromisso 
de colaboração entre a ABAE e o Município de 
Odivelas na implementação e desenvolvimento do 
Programa Eco-Escolas neste concelho de Odivelas. 
 
A sua existência é fundamental ao 
desenvolvimento integral do Programa Eco-
Escolas nas escolas inscritas, a saber: Escola EB dos 
Castanheiros; Escola Secundária com 3º Ciclo de 
Caneças; Escola Profissional Agrícola D. Dinis; 
Escola Secundária Pedro Alexandrino; Escola 
EB1/JI Porto Pinheiro; Escola EB 2/3 Carlos Paredes; 
Escola Básica D. Dinis; EB Rainha Santa; EB Vasco 
Santana; EB da Pontinha; Escola Secundária da 
Ramada 
 
Termos da Parceria 
 
1- O Município de Odivelas compromete-se a: 
 
- Colaborar com a ABAE nos termos acordados por 
ambas as partes; 
 
- Reconhecer a importância do desenvolvimento 
do Programa ECO-ESCOLAS nas escolas inscritas; 
 
- Apoiar, dentro das possibilidades do Município, as 
iniciativas que as escolas se propõem desenvolver 
nomeadamente através da participação no 
Conselho Eco-Escolas; 
 
- Pagar o valor de inscrição de cada escola no 
Programa Eco-Escolas que tem desde 2012/13 o 
valor único de 70€ (setenta euros), no total de 
770€ (setecentos e setenta euros). Este valor da 
inscrição inclui todo o ano letivo e refere-se à 
comparticipação nos seguintes custos: taxa a 
pagar à FEE internacional por cada Eco-Escola 
inscrita, produção e distribuição e envio de 
materiais, possibilidade de participação nos 
subprojectos, formação creditada e não creditada, 
apoio técnico-pedagógico, comunicação; e ainda 
custos inerentes à atribuição do Galardão: 
produção das bandeiras e certificados, 
organização do Dia Bandeiras Verdes, etc. 
 
2- A ABAE compromete-se a: 
 
- Colaborar com o Município nos termos acordados 
por ambas as partes; 
 
- Atribuir ao município, acesso com login, à 
plataforma Eco-Escolas em 
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma para 
consulta de toda a documentação das suas escolas 
(fichas de acompanhamento, relatórios de 
candidatura ao galardão, ações, etc); 
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- Privilegiar o desenvolvimento de ações com as 
autarquias parceiras; 
 
- Colaborar ou participar com o Município Parceiro 
na realização de ações ou eventos de educação 
ambiental para a sustentabilidade promovidos 
pelo Município, que envolvam as escolas; 
 
- Acompanhar em termos de formação e 
informação, todas as escolas inscritas no Programa 
ECO-ESCOLAS; 
 
- Listar no site da ABAE/Eco-Escolas 
(https://ecoescolas.abae.pt) todas as autarquias 
parceiras com linking para a respectiva página 
municipal; 
 
- Incluir página pública on-line de cada escola do 
concelho menção à parceria do município na 
implementação do Programa e breve descrição do 
concelho; 
 
- Fazer constar nos certificados Eco-Escolas 
entregues a cada escola Galardoada, a declaração 
do apoio do respectivo Município. Todas as escolas 
dos concelhos com os quais se estabelece a 
parceria terão o seu Certificado Eco-Escola 
chancelado com o logotipo do Município; 
 
- Emissão de um Certificado para o Município 
mencionando o número e nome das Eco-Escolas 
galardoadas no concelho; 
 
- Entregar uma Bandeira de Secretária para o 
Município, identificada com o ano da Parceria; 
 
- Disponibilizar a Exposição Eco-Códigos de forma 
gratuita (desde que levantada e entregue nas 
nossas instalações) para os Municípios Parceiros e 
respetivas escolas; 
 
- Difundir e publicar nos órgãos de comunicação 
social; no Boletim da ABAE – “TerrAzul notícias”; no 
"MAPA BANDEIRAS VERDES" - Eco-Escolas e 
respectivos municípios. 
 

Pela Associação Bandeira 
Azul da Europa 

Pelo Município de 
Odivelas 

  
O Presidente da 

ABAE/FEE Portugal 
O Presidente da Câmara 

Municipal 
  

DATA: ___ /___/ ___ DATA: ___ /___/ ___” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE COMUNICAÇÕES AOS 
JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DE 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 
PARA O ANO 2020 

 
Atribuição de subsídio de comunicações aos 
jardins-de-infância e escolas do 1.º Ciclo da Rede 
Pública, para o ano de 2020, com o objetivo de 
apoiar o funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino e assegurar maior eficiência e eficácia ao 
nível das comunicações, no valor total estimado de 
€22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos euros), ao 
abrigo do disposto na al. ee) do n.º 1 do artigo 33 da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2020/716, de 
2020.01.29, e de acordo com a listagem dos 
estabelecimentos de educação e ensino constante 
como anexo à informação. 
 
 

Listagem dos Estabelecimentos de Ensino 

Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas Valor a atribuir 

Escola Básica da Quinta das Dálias 600€ 

Escola Básica Veiga Ferreira 600€ 

Escola Básica de Casais de Trigache 600€ 

Escola Básica Sophia de Mello Breyner Andresen 600€ 

 2.400€ 

Agrupamento de Escolas de Caneças Valor a atribuir 

Escola Básica Francisco Vieira Caldas 600€ 

Jardim de Infância Francisco Vieira Caldas 600€ 

Escola Básica Cesário Verde 600€ 

Escola Básica Artur Alves Cardoso 600€ 

Escola Básica Professora Maria Costa 600€ 

 3000€ 

Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette Valor a atribuir 

Escola Básica Bernardim Ribeiro 600€ 

Escola Básica Maria Máxima Vaz 600€ 

Escola Básica de António Maria Bravo 600€ 

Escola Básica D. Dinis n.º 1 600€ 

Jardim de Infância Álvaro de Campos 600€ 

Jardim de Infância Roque Gameiro 600€ 

 3.600€ 
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Agrupamento de Escolas D. Dinis Valor a atribuir 

Escola Básica Rainha Santa 600€ 

Escola Básica Maria Lamas 600€ 

 1.200€ 

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire Valor a atribuir 

Escola Básica Mello Falcão 600€ 

Escola Básica Dr. Mário Madeira 600€ 

Escola Básica da Serra da Luz 600€ 

Escola Básica de Vale Grande 600€ 

Escola Básica da Quinta da Condessa 600€ 

Escola Básica do Casal da Serra 600€ 

Escola Básica da Quinta da Paiã 600€ 

Jardim de Infância Gil Eanes 600€ 

 4.800€ 

Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino Valor a atribuir 

Escola Básica Carlos Paredes 600€ 

Escola Básica Barbosa du Bocage 600€ 

Escola Básica da Quinta de São José 600€ 

Escola Básica de Olival Basto 600€ 

 2.400€ 

Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja Valor a atribuir 

Escola Básica de Porto Pinheiro 600€ 

Escola Básica Manuel Coco 600€ 

Jardim de Infância Dr. João dos Santos 600€ 

 1.800€ 

Agrupamento de Escolas Vasco Santana Valor a atribuir 

Escola Básica de Amoreira 600€ 

Jardim de Infância de Azenha 600€ 

Escola Básica Eça de Queirós 600€ 

Escola Básica João Villaret 600€ 

Escola Básica de Casal dos Apréstimos 600€ 

 3.000€ 

TOTAL 22.200€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DONATIVOS PARA O CANIL MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO 

 
Ratificação da aceitação, por parte da Câmara 
Municipal de Odivelas, de uma doação do Grupo 
Motard Amigos Renascidos ao Canil Municipal, sob 
a forma de alimentos, constituída por vinte e um 
sacos de 20kg de ração para cão, nove sacos de 4 
kg de ração para gato, dois sacos de 5 kg de areia 
para gato e quatro sacos de 5 kg de ração para 
gato, com um valor estimado de €437,00 
(quatrocentos e trinta e sete euros), ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 165.º do Código do 
Procedimentos Administrativo e da alínea J) do n.º 
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2020/931, de 2020.01.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 
BAIRRO DOS PEDERNAIS LOTES B112, 

B115, B117, B154A, C3 E D76 
PROCESSO N.º 33688/LO 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
07/2001, para os Lotes B112, B115, B117, B154A, C3 e 
D76, inseridos no Bairro dos Pedernais, na União 
de Freguesias de Ramada e Caneças. 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 e tem como objetivo a alteração de 
parâmetros urbanísticos para os lotes B112, B115, 
B117, B154A e C3 com vista à legalização de 
edificações existentes e aumento de parâmetros 
urbanísticos para o lote D76 que se encontra vago, 
nos termos da informação técnica e de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/06, de 2020.01.22, nas seguintes 
condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no artigo 99.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU) para o dimensionamento das 
cedências em Área Urbana de Génese Ilegal 
(AUGI), podendo ainda a Câmara Municipal 
prescindir da compensação devida à área de 
espaços verdes e de utilização coletiva, prevista no 
n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação atual e no artigo 49.º e 
n.º 2 do artigo 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
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Aceitação do valor de €57.959,35 (cinquenta e sete 
mil, novecentos e cinquenta e nove euros e trinta 
e cinco cêntimos), como compensação pela área 
de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (433,42m2), prevista no n.º 4 do 
artigo 44.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na redação atual e no artigo 49.º e n.º 2 
do artigo 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 
BAIRRO DOS PEDERNAIS LOTE A260 

PROCESSO N.º 33688/LO 
 

Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
07/2001, para o Lote A260, inserido no Bairro dos 
Pedernais, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças. 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 e tem como objetivo a 
alteração de parâmetros urbanísticos para o lote 
A260 com vista à legalização da edificação 
existente, nos termos da informação técnica e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/07, de 2020.01.22, nas seguintes 
condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no artigo 99.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU) para o dimensionamento das 
cedências em Área Urbana de Génese Ilegal 
(AUGI), podendo ainda a Câmara Municipal 
prescindir da compensação devida à área de 
espaços verdes e de utilização coletiva, prevista no 
n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação atual e no artigo 49.º e 
n.º 2 do artigo 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor de €619,15 (seiscentos e 
dezanove euros e quinze cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta 
(4,63m2), prevista no n.º 4 do artigo 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no artigo 49.º e n.º 2 do artigo 99.º 
do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica 
respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2002 

BAIRRO SETE QUINTAS II LOTE 72 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 72, inserido no Bairro Sete Quintas II, na União 
das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 12201, de 2020.01.14, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €644,80 
(seiscentos e quarenta e quatro euros e oitenta 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 10/2002, de 31 de outubro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/05, de 
2020.01.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2002 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 614 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 614, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11063, de 2020.01.13, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €4.130,11 
(quatro mil cento e trinta euros e onze cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 04/2011, de 13 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, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/08, de 2020.01.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 05/PRES/2020 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho com 
vista à elaboração do Plano Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) 
 
As alterações climáticas constituem um fenómeno 
que tem vindo a ganhar cada vez maior relevância 
a nível global e, consequentemente, também a 
nível nacional e local. Trata-se de um desafio a que 
urge dar resposta tendo em conta os efeitos 
negativos das alterações climáticas que se 
repercutem a vários níveis, desde o ambiente até à 
saúde, bem como na economia. 
 
Neste contexto, surge a necessidade do Município 
de Odivelas trabalhar a sua capacidade adaptativa 
às alterações climáticas, definindo objetivos 
estratégicos e identificar vulnerabilidades 
climáticas locais prioritárias num processo que 
conduza à concretização e adoção de medidas de 
adaptação de caráter estrutural e não estrutural. 
 
Para esse efeito assume especial relevância a 
elaboração do PMAAC o qual, dado o caráter 
multidisciplinar e transversal da matéria em causa 
impõe contributos e a colaboração de várias 
unidades orgânicas da Câmara Municipal. 
 
Pelo exposto determino a constituição de um 
Grupo de Trabalho para elaboração do Plano 
acima referido, o qual será composto pelos 
seguintes elementos: 
 
� Sra. Vereadora Mónica Vilarinho; 
� Dr. Nuno Alarcão (DECS/DCS); 
� Arq.º David Gil (DGOU/DPU); 
� Arq.º Marco Oliveira (DGOU/GPRUAC); 
� Dra. Regina Meneses (DGAT); 
� Dra. Sara Pereira (DGAT/DA); 
� Dra. Sandra Veloso Silva (GS); 
� Dr. Carlos Valentim (GS); 
� Eng.º Miguel Andrade (SMPC); 
� Dra. Paula Baptista (DJAG/DLDE); 

� Dra. Carla Mateus (DJAG/DLDE); 
� Arq.ª Paisagista Teresa Rego (GPEPE); 
� Arq.º Luís Grave (DOMH/DH); 
� Arq.º Jorge Neves (DOHM). 
 
A coordenação do presente Grupo de Trabalho 
será assegurada pela Sra. Vereadora Mónica 
Vilarinho 
 
O Grupo de Trabalho poderá ainda solicitar a 
colaboração técnica de outras unidades orgânicas, 
caso o considere necessário. 
 
Odivelas, 21 de janeiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 08/PRES/2020 
 
Assunto: Tolerância de ponto – Dia de Carnaval – 25 
de fevereiro 2020 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços 
públicos na terça-feira de Carnaval, venho, nos 
termos da competência que me é atribuída pela 
alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, diploma que aprovou o novo 
regime jurídico das autarquias locais, determinar 
que seja concedida tolerância de ponto aos 
trabalhadores municipais no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2020. 
 
Ficam excecionados do disposto no presente 
Despacho os serviços que, atenta a 
imprescindibilidade do seu funcionamento, não 
possam dispensar os seus trabalhadores, caso em 
que os mesmos usufruirão da referida dispensa 
em momento posterior, a acordar com o respetivo 
superior hierárquico. 
 
Solicito, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público, que procedam à 
divulgação do presente Despacho, afixando-o nas 
respetivas portas, para que o mesmo seja do 
conhecimento antecipado dos munícipes. 
 
Odivelas, 10 de fevereiro de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 15/PRES/2020 
 

Consulta Pública do Projeto de 
Regulamento Municipal de Uso do Fogo 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, determina, nos termos do disposto 
no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 7 de janeiro, que seja submetida a 
consulta pública, pelo período de trinta dias 
contados a partir do dia 01 de março de 2020, para 
recolha de sugestões, a proposta de 
“Regulamento Municipal de Uso do Fogo”, 
elaborado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 310/2002, 
de 18 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua redação atual, pelo 
Regulamento do Fogo Técnico homologado pelo 
Despacho n.º 7511/2014, de 9 de junho, e ainda ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, e 
nos termos do n.º 7 do artigo 112.º, do artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa e da alínea 
k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 setembro, na sua atual redação, aprovado na 
3.ª Reunião Ordinária da C.M.O., realizada no dia 05 
de fevereiro de 2020. 
 
O documento acima mencionado encontra-se, 
para consulta, no Serviço Municipal de Proteção 
Civil, sito, na Rua Vasco Santana 21A, 2620-364 
Ramada, durante as horas normais de expediente.  
 
No âmbito da participação pública, e nos termos 
do disposto no artigo 101.º do CPA, os interessados 
devem dirigir, por escrito, as suas sugestões à 
Câmara Municipal, ou para o e-mail geral@cm-
odivelas.pt. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Paços do Concelho, 
Quinta da Memória, 2675-267 Odivelas, informa 
que é a Responsável pelo Tratamento dos Dados 
(RTD) Pessoais fornecidos por quem se constitua 
como interessado no presente procedimento. 
 
O Encarregado de Proteção de Dados poderá ser 
contactado através de e-mail para 
protecaodedados@cm-odivelas.pt, ou através de 
carta para CMO/EPD para a morada da Câmara 
Municipal de Odivelas; 
 
As pessoas singulares que se constituam como 
interessados no presente procedimento poderão 
solicitar à Camara Municipal de Odivelas o acesso 
aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem 

como a sua retificação, o apagamento, a limitação 
do tratamento ou o direito de se opor ao 
tratamento, bem como o direito à portabilidade 
dos dados; 
 
Poderão, ainda, apresentar reclamação a uma 
autoridade de controlo; 
 
Os dados pessoais serão conservados até ao termo 
do procedimento, procedendo-se à respetiva 
eliminação nos 90 dias subsequentes à publicação 
do Regulamento. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas não toma, no caso 
em apreço, decisões totalmente automatizadas. 
 
Odivelas, 13 de fevereiro de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro, no âmbito 
da Divisão de Coesão Social, referentes ao mês de janeiro 
de 2020, nos termos da informação n.º Interno/2020/1203, 
de 2020.01.31 (edoc/2020/8118): 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCS/SVARS - Setor Vida Ativa e Recursos Sociais 
 
EDOC/2019/77497 
Interno/2020/39 de 2020/01/02 
Assunto: Proposta de Atribuição de três bolsas de 
estudo a alunas da Universidade Sénior de Odivelas e 
respetiva transferência de verba para a Associação 
Sénior de Odivelas, no âmbito do Protocolo de 
Cooperação, referente ao ano letivo 2019/2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/01/23 
 
EDOC/2019/77499 
Interno/2020/37 de 2020/01/02 
Assunto: Transferência de verba para a Associação 
Sénior de Odivelas, no âmbito do protocolo de apoio ao 
funcionamento da Universidade Sénior, referente ao 
ano letivo 2019/2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 4, solicita-se autorização de cabimento, 
compromisso e pagamento da verba de €2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros) para a Associação Sénior de 
Odivelas, no âmbito do protocolo de apoio ao 
funcionamento da Universidade Sénior, referente ao 
ano letivo 2019/2020. Em caso de concordância, solicita-
se, igualmente, o envio à DJGFP/DFA para os posteriores 
procedimentos.” 
Data da decisão: 2020/01/23 
 
EDOC/2020/192 
Interno/2020/29 de 2020/01/02 
Assunto: Projeto Vigilantes/Patrulheiros 2019-2020 – 
Compromisso e transferência da verba ao Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada referente ao 2º 
semestre letivo 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 1, solicita-se autorização de compromisso e 
respetiva transferência de verba para Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada, referente ao 2.º 

semestre letivo, conforme protocolo também anexo à 
etapa 1, no âmbito do Projeto Vigilantes/Patrulheiros. 
Em caso de concordância, solicita-se, igualmente, o 
envio à DJGFP/DFA para os posteriores procedimentos.” 
Data da decisão: 2020/01/14 
 
EDOC/2020/199 
Interno/2020/31 de 2020/01/02 
Assunto: Projeto Vigilantes/Patrulheiros - Cabimento e 
compromisso referente à aquisição de senhas de passe 
à Rodoviária de Lisboa, de janeiro a junho 2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/01/14 
 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2019/64729 
Interno/2020/377 de 2020/01/10 
Assunto: Exclusão de elemento do agregado familiar e 
elaboração de acordo de dívida – Morada: Rua 
Domingos António de Carvalho, n.º 8 – R/C Dtº - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2020/01/28 
 
 
DCS/SAASI - Setor de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado 
 
EDOC/2020/6456 
Assunto: Proposta FASE - janeiro 2020 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/01/29 
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Listagem dos atos com eficácia externa praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar Valles, 
no uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, no período 
compreendido entre 1 a 31 de janeiro de 2020, nos termos 
da informação n.º Interno/2020/1254, de 2020.02.03 
(edoc/2020/9522): 
 
 
NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO / OBRAS SEM CONTROLO 
PRÉVIO ADMINISTRATIVO 
 
Assunto: Decisão de demolição de obra ilegal (estrutura 
metálica/anexo), sita na Rua Mário Dionísio, n.º 2, 1.º Dt.º 
– Ramada. 
(Proprietário: José Avelino Correia Rodrigues) 
(Processo n.º 03/DFM/OI/2019) 
Data da Decisão do Senhor Vereador Edgar Valles: 
2020.01.08 
Data da notificação: 2020.01.14 (via postal) 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA  
– 02/01/2020 a 31/01/2020 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas (Despacho n.º 41/PRES/2018, 
de 28 de setembro) 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 64-85-HE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
01/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com a 
matrícula 87-29-ML, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
01/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.13 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Express, com 
a matrícula 82-68-HS, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 02/VIAT/OD/20). 

Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen C4, com a 
matrícula 16-BM-17, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
03/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 48-59-DT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
01/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 36-68-ND, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
02/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 40-56-KF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
04/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 54-78-TG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
05/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
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Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 190 D, com 
a matrícula 46-25-QC, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 06/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com a 
matrícula 10-84-EM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
07/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Leon, com a 
matrícula 38-BX-37, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
03/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.05 
Data da remoção: 2020.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Pony, com a 
matrícula 23-41-CZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
09/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.23 
Data da remoção: 2020.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 78-JO-49, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
08/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.07 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 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 nº 03/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.19 
Data da remoção: 2020.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 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 nº 02/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.19 
Data da remoção: 2020.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Skoda Fábia, com a 
matrícula 26-24-UB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
01/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.19 
Data da remoção: 2020.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 70-00-JE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
10/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.10 
Data da remoção: 2020.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 22-07-EV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
11/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.03 
Data da remoção: 2020.01.08 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 4 - 18 de fevereiro de 2020 

19 
 

Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com a 
matrícula 60-05-SP, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
12/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.24 
Data da remoção: 2020.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 48-66-DN, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 13/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.04 
Data da remoção: 2020.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Cordoba, com a 
matrícula 22-07-EV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
14/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.03 
Data da remoção: 2020.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Starlet, com a 
matrícula 80-78-BB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
02/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes Vito, com a 
matrícula 89-74-NH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
03/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Primera, com a 
matrícula 82-31-PE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 

Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
04/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.23 
Data da remoção: 2020.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Sharan, com a 
matrícula 21-29-IF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
17/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.02 
Data da remoção: 2020.01.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi 80, com a 
matrícula 51-47-AQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
18/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.10 
Data da remoção: 2020.01.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com a 
matrícula 80-65-NE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
15/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.26 
Data da remoção: 2020.01.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Golf, com a 
matrícula 70-72-PS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
04/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes C200, com a 
matrícula 58-04-ZU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
05/VIAT/RA/CA/20). 
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Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 83-36-OZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
16/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.23 
Data da remoção: 2020.01.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 86-33-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 nº 
20/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.02 
Data da remoção: 2020.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Skoda Fabia, com a 
matrícula 68-27-UM, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 21/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.16 
Data da remoção: 2020.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula AG-134747, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 22/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.02 
Data da remoção: 2020.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 2027CDM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
23/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.02 
Data da remoção: 2020.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 19, com a 
matrícula RF-97-89, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
06/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 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: 2020.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Golf, com a 
matrícula SG-31-03, 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 
05/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.22 
Data da remoção: 2020.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula 28-42-JT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
24/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Jeep Grand Cherokee, 
com a matrícula 17-93-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 nº 25/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Tipo, com a 
matrícula XD-11-87, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
06/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.14 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 83-74-ZG, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 07/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.02 
Data da remoção: 2020.01.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 25-43-IB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
26/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.23 
Data da remoção: 2020.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Polo, com a 
matrícula 96-47-TS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
08/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.12.11 
Data da remoção: 2020.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mitsubishi Pajero, com 
a matrícula 44-18-NR, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 09/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.12.11 
Data da remoção: 2020.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Uno, com a 
matrícula 79-03-AQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
05/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.12.13 
Data da remoção: 2020.01.20 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Espace, com a 
matrícula 40-84-JT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
06/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.12.11 
Data da remoção: 2020.01.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula 05-92-FS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
27/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.20 
Data da remoção: 2020.01.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Palio, s/matrícula, 
nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
07/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.21 
Data da remoção: 2020.01.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 21, com a 
matrícula BI 7841 AU, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 28/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a 
matrícula 08-RM-74, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 29/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.22 
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Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 25-27-DB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº30/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 00-08-GQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº08/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, com a 
matrícula 41-72-LH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº31/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.17 
Data da remoção: 2020.01.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 44-04-LU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº07/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford KA, com a 
matrícula 31-91-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 
nº32/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.01.28 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Opel Zafira, com a 
matrícula 15-74-VU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº08/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.09 
Data da remoção: 2020.01.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Xsara, com a 
matrícula 55-81-MR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº33/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Smart, com a 
matrícula 83-JR-58, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº34/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Twingo, com 
a matrícula 04-24-DX, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº35/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 85-06-EE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº09/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.29 
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Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 406, com a 
matrícula 03-73-LU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº10/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 95-89-NC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
nº11/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.01.29 
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ANEXO 
 
 
 
 

CONSULTA PÚBLICA DO PROJETO DE 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO 
 

(Nos termos do Edital N.º 15/PRES/2020, publicado na página 15 do presente boletim) 
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Projeto 

Regulamento Municipal de Uso do Fogo 

 

PREÂMBULO 

 

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, atribuiu aos municípios competências de licenciamento e 

autorização de atividades relacionadas com o uso do fogo.  

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, atribuiu competências próprias às Juntas de 

Freguesia para a autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artefactos 

pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações 

prévias relativas a queimas e queimadas, devendo tais competências ser exercidas nos termos das 

disposições de Regulamento Municipal. 

O presente Regulamento Municipal visa permitir o exercício de competências fixando regras para o uso do 

fogo no concelho de Odivelas. 

 

CAPITULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro e do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, pelo Regulamento do Fogo Técnico 

homologado pelo Despacho n.º 7511/2014, de 9 de junho, e ainda ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 

30 de abril. 

 

Artigo 2.º 

Objetivo e âmbito de aplicação 

O presente Regulamento estabelece as normas e os procedimentos para o exercício de atividades que 

impliquem o uso do fogo, nomeadamente a realização de fogueiras, queima de sobrantes e queimadas, 

fogo técnico e utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos. 

 

Artigo 3.º 

Competências 

1. A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artefactos pirotécnicos, 

designadamente foguetes e balões, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias 

relativas a queimas e queimadas, constituem competências próprias da Junta de Freguesia com 

competência territorial. 

2. As demais competências, incluindo a matéria contraordenacional, incumbem à Câmara Municipal de 

Odivelas. 
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3. A Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia poderão delegar competências no presidente do 

respetivo órgão, podendo este subdelegar em qualquer dos membros do executivo, com 

possibilidade de estes também subdelegarem em funcionários. 

 

Artigo 4.º 

Definições 

1. Sem prejuízo do disposto do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, para 

efeitos do disposto no presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Aglomerado populacional», o conjunto de edifícios contíguos ou próximos, distanciados entre si no 

máximo 50 metros e com 10 ou mais fogos, constituindo o seu perímetro a linha poligonal fechada 

que, englobando todos os edifícios, delimite a menor área possível; 

b) «Artefactos pirotécnicos», qualquer artefacto que contenha substâncias explosivas ou uma mistura 

explosiva de substâncias concebidas para produzir um efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso 

ou fumígeno ou uma combinação destes efeitos, devido a reações químicas exotérmicas 

autossustentadas; 

c) «Balões, com mecha acesa», invólucros construídos em papel ou outro material, que têm na sua 

constituição um pavio/mecha de material combustível, que ao ser iniciado e enquanto se mantiver 

aceso, provoca o aquecimento do ar que se encontra no interior do invólucro e consequentemente a 

sua ascensão na atmosfera, sendo a sua trajetória afetada pela ação do vento; 

d) «Biomassa Vegetal», qualquer tipo de matéria vegetal, viva ou seca, amontoada ou não; 

e) «Espaços rurais», espaços florestais e terrenos agrícolas; 

f) «Espaços urbanos», os que estão total ou parcialmente urbanizados ou edificados e, como tal, 

afetos e delimitados em plano territorial à urbanização ou à edificação; 

g) «Época da queima», período no qual genericamente se verificam condições meteorológicas e de 

índices de humidade dos combustíveis que permitem o uso do fogo com segurança; 

h) «Fogo Controlado», o uso do fogo na gestão de espaços florestais, sob condições, normas e 

procedimentos conducentes à satisfação de objetivos específicos e quantificáveis e que é 

executada sob responsabilidade de técnico credenciado; 

i) «Fogo-de-artifício», artefacto pirotécnico para entretenimento; 

j) «Fogo de supressão», o uso técnico do fogo no âmbito do combate contra os incêndios rurais 

compreendendo o fogo tático e o contrafogo, quando executado sob a responsabilidade do 

Comandante das Operações de Socorro (COS); 

k) «Fogo tático», o uso do fogo no âmbito da luta contra os incêndios florestais consistindo na ignição 

de um fogo ao longo de uma zona de apoio com o objetivo de reduzir a disponibilidade de 

combustível, e desta forma diminuir a intensidade do incêndio, terminar ou corrigir a extinção de 

uma zona de rescaldo de maneira a diminuir as probabilidades de reacendimentos, ou criar uma 

zona de segurança para a proteção de pessoas e bens; 

l) «Fogo técnico», o uso do fogo que comporta as componentes de fogo controlado e de fogo de 

supressão; 
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m) «Fogueira», a combustão com chama, confinada no espaço e no tempo, para aquecimento, 

iluminação, confeção de alimentos, proteção e segurança, recreio e outros fins; 

n) «Fogueira tradicional», combustão com chama confinada no espaço e no tempo, que 

tradicionalmente marca festividades do natal e santos populares, entre outras festas populares; 

o) «Foguete», artefacto pirotécnico contendo uma composição pirotécnica e/ou componentes 

pirotécnicos equipados com uma ou mais varas ou outros meios de estabilização de voo e 

concebido para ser propulsionado para o ar; 

p) «Índice de risco de incêndio rural», a expressão numérica que, traduzindo o estado dos 

combustíveis por ação da meteorologia e os parâmetros meteorológicos relevantes, auxilia à 

determinação dos locais onde são mais favoráveis as condições para ignição ou propagação do 

fogo; 

q) «Índice de perigosidade de incêndio rural», a probabilidade de ocorrência de incêndio rural, num 

determinado intervalo de tempo e numa dada área, em função da suscetibilidade do território e 

cenários considerados; 

r) «Período crítico», o período durante o qual vigoram medidas e ações especiais de prevenção contra 

incêndios florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excecionais; 

s) «Queima», o uso do fogo para eliminar sobrantes de exploração, cortados e amontoados; 

t) «Queimadas», o uso do fogo para renovação de pastagens e eliminação de restolho e ainda, para 

eliminar sobrantes de exploração cortados mas não amontoados; 

u) «Sobrantes de exploração», o material lenhoso e outro material vegetal resultante de atividades 

agroflorestais; 

v) «Zonas críticas», as definidas no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, que constem em carta no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

2. Entende-se por «responsável», o proprietário, arrendatário, usufrutuário ou entidades que, a 

qualquer título, detenham terrenos nos espaços rurais e urbanos. 

3. Sempre que no presente Regulamento se faz referência a «Junta de Freguesia» deve entender-se 

que se trata da Junta de Freguesia pertencente ao concelho de Odivelas que seja territorialmente 

competente para apreciar os requerimentos de uso do fogo apresentados.  

 

Artigo 5.º 

Índice de incêndio rural 

1. O índice de risco temporal de incêndio estabelece o risco diário de ocorrência de incêndio rural, 

cujos níveis são: 

a) Reduzido (1); 

b) Moderado (2); 

c) Elevado (3); 

d) Muito elevado (4); 

e) Máximo (5). 
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2. O índice de risco temporal de incêndio é elaborado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

I. P. (IPMA) em articulação com Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

3. O índice de risco temporal de incêndio pode ser consultado diariamente no portal o IPMA, podendo 

esta informação ser prestada também pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Odivelas, quando 

lhe seja solicitada. 

 

CAPITULO II 

Condições do uso do fogo 

 

Artigo 6.º 

Condições do uso do fogo 

1. Nos espaços florestais, durante o período crítico, não é permitido fumar ou fazer lume de qualquer 

tipo no seu interior ou nas vias que os delimitam ou os atravessam. 

2. Fora do período crítico e desde que se verifique o índice de risco de incêndio de níveis muito 

elevado e máximo mantêm-se as restrições referidas no número anterior. 

 

Artigo 7.º 

Queimadas 

1. A realização de queimadas, definidas no n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, na sua atual redação, deve obedecer às orientações emanadas pela Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

2. A realização de queimadas é autorizada pela Junta de Freguesia, mediante parecer prévio 

obrigatório da Câmara Municipal de Odivelas. 

3. A queimada carece de acompanhamento através da presença obrigatória de técnico credenciado 

em fogo controlado ou operacional de queimada ou, na sua ausência, de equipa de bombeiros ou 

de sapadores florestais, tendo em conta a proposta de realização da queima, o enquadramento 

meteorológico e operacional, bem como a data e local onde a mesma é proposta. 

4. Os técnicos credenciados em fogo controlado podem executar queimadas, mediante comunicação 

prévia, estando dispensados da autorização referida no número 2.  

5. O pedido de autorização ou a comunicação prévia são dirigidos à Junta de Freguesia, 

designadamente por via telefónica ou através de aplicação informática. 

6. Para efeitos do disposto no número anterior, a Junta de Freguesia pode: 

a) Receber os pedidos e comunicações prévias através de telefone; 

b) Receber os pedidos e comunicações prévias e instruir os procedimentos de autorização através da 

aplicação informática disponibilizada no sítio da Internet do ICNF, I. P.. 

7. A decisão é comunicada ao proponente através de correio eletrónico ou por Short Message Service 

(SMS). 

8. Sem acompanhamento técnico adequado, definido no n.º 3, o uso do fogo para realização de 

queimadas é considerado intencional. 
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9. A realização de queimadas só é permitida fora do período crítico e desde que o índice de risco de 

incêndio rural, seja inferior ao nível muito elevado (4). 

10. É proibida a queima de qualquer tipo de lixo e/ou resíduos que não sejam de origem vegetal. 

 

Artigo 8.º 

Queima de sobrantes 

1. A queima de matos cortados e amontoados e de qualquer tipo de sobrantes de exploração, bem 

como a que decorra de exigências fitossanitárias de cumprimento obrigatório, está sujeita a 

autorização da Junta de Freguesia, nos termos do presente Regulamento, devendo definir o 

acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e da 

zona em causa. 

2. Fora do período crítico e quando o índice de risco de incêndio não seja de níveis muito elevado (4) 

ou máximo (5), a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de 

exploração, bem como a que decorra de exigências fitossanitárias de cumprimento obrigatório, está 

sujeita a mera comunicação prévia à Junta de Freguesia nos termos do artigo anterior. 

3. Durante o período crítico ou quando o índice do risco de incêndio seja de níveis muito elevado (4) 

ou máximo (5), a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de 

exploração sem autorização e sem o acompanhamento definido pela Junta de Freguesia ou pela 

legislação em vigor deve ser considerada uso de fogo intencional. 

4. É proibido o abandono de queima de sobrantes em espaços rurais e espaços urbanos em qualquer 

altura do ano. 

5. É proibida a queima de qualquer tipo de lixo e/ou resíduos que não sejam de origem vegetal. 

 

Artigo 9.º 

Fogueiras 

1. Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, nos espaços rurais e espaços urbanos, durante o 

período crítico ou quando o índice de risco de incêndio seja de níveis muito elevado (4) ou máximo 

(5) não é permitida a realização de fogueiras para recreio ou lazer, com exceção das fogueiras 

tradicionais no âmbito de festas populares, no interior de aglomerados populacionais, após 

autorização da Junta de Freguesia, nos termos do presente Regulamento. 

2. Apenas é permitida a utilização do fogo para confeção de alimentos, bem como a utilização de 

equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos, nos 

locais expressamente previstos para o efeito, nomeadamente nos parques de lazer e recreio e 

outros quando devidamente infraestruturados e identificados como tal, bem como através de 

fogareiros ou equipamentos similares. 

3. Sem prejuízo no disposto no presente artigo e em legislação especial, é proibido acender fogueiras 

nas ruas, praças e demais lugares públicos das povoações, bem como a menos de 30 metros de 

quaisquer construções e a menos de 300 metros de bosques, matas, lenhas, searas, palhas, 
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depósitos de substâncias suscetíveis de arder e independentemente da distância, sempre que se 

preveja risco de incêndio muito elevado (4), e máximo (5). 

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a Junta de Freguesia estabelece as condições 

para a realização das tradicionais fogueiras de natal, santos populares e outros, tendo em conta as 

precauções necessárias à segurança de pessoas e bens. 

 

Artigo 10.º 

Regras de segurança na realização de queimas de sobrantes e fogueiras 

1. No desenvolvimento da realização de queimas de sobrantes de exploração e de fogueiras e sem 

prejuízo do cumprimento dos procedimentos e metodologias legalmente tipificados, devem 

observar-se, rigorosamente, as seguintes regras de segurança: 

a) A execução da fogueira e/ou queima de sobrantes deve ocorrer o mais afastada possível da 

restante vegetação, preferencialmente no centro da propriedade; 

b) O material vegetal a queimar deve ser colocado em pequenos montes, distanciados entre si, em vez 

de um único monte de grandes dimensões; 

c) Deve ser criada uma faixa de segurança em volta dos sobrantes a queimar, limpa de vegetação até 

ao solo mineral, com largura nunca inferior ao dobro do perímetro ocupado pelos sobrantes, de 

modo a evitar a propagação do fogo aos combustíveis adjacentes; 

d) O material vegetal a queimar deve ser colocado gradualmente na fogueira, em pequenas 

quantidades, por forma a evitar a produção de muito calor e uma elevada emissão de faúlhas; 

e) A quantidade de material a queimar deverá ser adequada ao estado do combustível que se 

pretende eliminar, se verde ou seco, e às condições atmosféricas do momento, para evitar a 

propagação de faúlhas e projeções ao combustível circundante; 

f) O material a queimar não deve ser colocado debaixo de linhas de transporte de energia de baixa, 

média ou alta tensão, bem como de linhas de telecomunicações; 

g) As operações devem ser sempre executadas em dias húmidos, sem vento ou de vento fraco, e 

interrompidas sempre que no decurso das mesmas as condições atmosféricas se alterem; 

h) No local devem existir equipamentos de primeira intervenção, prontos a utilizar, designadamente, 

pás, enxadas, extintores, batedores e água, suficientes para apagar qualquer fogo que 

eventualmente possa resultar do descontrolo da queima ou da fogueira; 

i) Após a queima, o local deve ser irrigado com água ou coberto com terra, por forma a apagar os 

braseiros existentes e evitar possíveis reacendimentos; 

j) O responsável pela queima ou fogueira deve consultar previamente o índice diário de risco de 

incêndio rural; 

k) O responsável pela queima ou fogueira nunca poderá abandonar o local durante o tempo em que 

esta decorra e até que a mesma seja devidamente apagada e que seja garantida a sua efetiva 

extinção; 

l) Após a realização de queima ou fogueira, o local ocupado deve apresentar-se limpo e sem 

quaisquer detritos suscetíveis de constituir um foco de incêndio e/ou de insalubridade; 
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2. O responsável pela realização da queima ou fogueira assume toda a responsabilidade pelos danos 

que eventualmente sejam causados pela mesma. 

 

Artigo 11.º 

Apicultura 

1. Em todos os espaços rurais e espaços urbanos, durante o período crítico, não são permitidas as 

ações de fumigação ou desinfestação em apiários, exceto se os fumigadores estiverem equipados 

com dispositivos de retenção de faúlhas. 

2. Fora do período crítico e desde que se verifique o índice de risco de incêndio rural de níveis muito 

elevado (4) ou máximo (5), mantêm-se as restrições referidas no número anterior. 

 

Artigo 12.º 

Regras de segurança na realização ações de apicultura 

1. No desenvolvimento de ações de apicultura devem observar-se, rigorosamente, as seguintes regras 

de segurança na instalação do apiário: 

a) Num raio de cinco metros do apiário deve garantir-se a limpeza de toda a vegetação existente, 

preferencialmente até ao solo mineral; 

b) No local devem existir equipamentos de primeira intervenção prontos a utilizar, designadamente, 

pás, enxadas, extintores, batedores e água, suficientes para apagar qualquer fogo que 

eventualmente possa resultar da ação realizada; 

c) O material empregue para acender o fumigador deverá ser guardado num lugar seguro. 

2. O apicultor fica obrigado a cumprir as seguintes normas de segurança quanto ao uso do fumigador: 

a) O fogo deverá acender-se diretamente no interior do fumigador; 

b) O fumigador deve acender-se sobre terrenos livres de vegetação, como no interior de caminhos ou 

dentro do perímetro de segurança das colmeias com uma distância mínima de vegetação de três 

metros em todos os casos; 

c) O fumigador não deve libertar faúlhas, caso contrário deverá ser substituído por um que cumpra as 

normas adequadas de segurança e legislação em vigor; 

d) O fumigador nunca pode ser colocado num terreno coberto de vegetação; 

e) Enquanto o fumigador estiver aceso estará sempre à vista, colocado sobre uma colmeia e nunca no 

solo; 

f) O fumigador deve ser apagado vertendo água no seu interior ou tapando a saída de fumos 

deixando que o fogo se extinga no seu interior; 

g) O fumigador deverá ser transportado apagado; 

h) Não é permitido, em qualquer caso, esvaziar o fumigador no espaço rural. 
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Artigo 13.º 

Fogo técnico 

Ao fogo técnico, definido no artigo 4.º, realizado em espaços urbanos aplicam-se as normas técnicas e 

funcionais definidas em Regulamento do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), e o 

disposto no do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. 

 

Artigo 14.º 

Fogo-de-artifício, foguetes e outras formas de fogo 

1. Durante o período crítico, nos espaços rurais e nos espaços urbanos, não é permitido o lançamento 

de balões com mecha acesa nem de quaisquer tipos de foguetes. 

2. Nos espaços rurais e urbanos, durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está sujeita a prévia autorização 

pela Junta de Freguesia. 

3. Fora do período crítico e desde que se verifique o índice de risco temporal de níveis muito elevado 

(4) e máximo (5) mantêm-se as restrições referidas nos números anteriores. 

4. O pedido de autorização mencionado no n.º 2 do presente artigo deve ser solicitado com pelo 

menos 15 dias de antecedência da data em que o requerente pretenda realizar o uso do fogo. 

 

Artigo 15.º 

Maquinaria e equipamento 

1. Durante o período crítico, nos trabalhos e outras atividades que decorram em todos os espaços 

rurais e urbanos com ocupação equiparada à tipificada nos espaços rurais, é obrigatório: 

a) Que as máquinas de combustão interna e externa a utilizar, onde se incluem todo o tipo de tratores, 

máquinas e veículos de transporte pesados, sejam dotadas de dispositivos de retenção de faíscas 

ou faúlhas e de dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés; 

b) Que os tratores, máquinas e veículos de transporte pesados, estejam equipados com um ou dois 

extintores de seis kg, de acordo com a sua massa máxima, consoante esta seja inferior ou superior 

a 10 000 kg. 

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando se verifique o índice de risco de incêndio 

rural de nível máximo (5) não é permitida a realização de trabalhos nos espaços rurais, bem como 

espaços urbanos com ocupação equiparada à tipificada nos espaços rurais, com recurso a 

motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. 

3. Excetuam-se do número anterior o uso de motorroçadoras que utilizam cabeças de corte de fio de 

nylon, bem como os trabalhos e outras atividades diretamente associados às situações de 

emergência, nomeadamente de combate a incêndios nos espaços rurais. 
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CAPITULO III 

Comunicação prévia, autorização e licenciamento 

 

Artigo 16.º 

Tipos de procedimento 

1. Carece de licenciamento pela Junta de Freguesia, mediante parecer prévio obrigatório da Câmara 

Municipal a realização de: 

a) Queimadas; 

b) Fogueiras em ocasiões festivas, nomeadamente o natal, festas dos santos populares e outras 

fogueiras tradicionais. 

2. A licença referida no número anterior fixa as condições para o exercício da atividade, tendo em 

conta as precauções necessárias à segurança das pessoas e bens. 

3. Estão sujeitas a autorização prévia da Junta de Freguesia, sem prejuízo do licenciamento ou 

autorização de outras entidades, nomeadamente por parte da autoridade policial competente, o 

lançamento de foguetes, de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos. 

4. O número anterior aplica-se quando o lançamento ocorra dentro do período crítico ou fora deste, 

sempre que se verifique o índice de risco de incêndio rural de níveis muito elevado (4) e máximo (5). 

5. A queima de sobrantes, desde que comunicada e realizada nas condições previstas neste 

Regulamento, não carece de licenciamento pela Junta de Freguesia, salvo quando exista obrigação 

de autorização regulamentar ou legalmente prevista. 

 

Artigo 17.º 

Pedido de licenciamento de queimadas 

1. O pedido de licenciamento para a realização de queimadas é dirigido ao Presidente da Junta de 

Freguesia com quinze dias úteis de antecedência e através de modelo próprio, do qual deverá 

constar: 

a) Identificação do requerente - o nome, o número de identificação civil, o número identificação fiscal, 

morada, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico; 

b) Local da realização da queimada; 

c) Título de propriedade do local da queimada; 

d) Autorização do proprietário, se não for o próprio; 

e) Data e hora proposta para a realização da queimada; 

f) Tipo de material a queimar; 

g) Medidas e precauções tomadas para a salvaguarda da segurança de pessoas e bens e entidades 

presentes. 

2. Constituem motivos de indeferimento o incumprimento do prazo estabelecido no número anterior ou 

a incorreta instrução do pedido. 

3. O requerimento referido no número anterior deve ser instruído com os seguintes elementos: 
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a) Exibição do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal do 

requerente ou, em caso de autorização expressa deste, fotocópia dos mesmos; 

b) Autorização expressa do proprietário do prédio, acompanhada de fotocópia do cartão de cidadão ou 

do bilhete de identidade do proprietário, nos termos da lei, se o pedido for feito por outrem; 

c) Fotocópia simples do registo predial do imóvel ou imóveis, onde se pretende realizar a queimada; 

d) Plantas de localização, à escala 1/10000, onde se irá realizar a queimada; 

e) Termo de responsabilidade de técnico credenciado em fogo controlado, responsabilizando-se pela 

vigilância e controlo da atividade ou, na sua ausência, comunicação da equipa de bombeiros ou 

equipa de sapadores florestais, informando que estarão presentes no local; 

f) Quando a queimada for realizada na presença de técnico em fogo controlado, fotocópia de 

documento de credenciação em fogo controlado; 

g) Declaração do requerente de que tem conhecimento de toda a legislação e boas práticas aplicáveis; 

h) Parecer do corpo de bombeiros territorialmente competente; 

i) Informação meteorológica de base e previsões; 

j) Estrutura de ocupação do solo; 

k) Localização de infraestruturas; 

l) Quando necessário, o requerente poderá ser convidado a apresentar outros documentos que a 

Junta de Freguesia considere pertinente para o processo. 

4. Na impossibilidade da realização da queimada na data ou local previsto, poderá o requerente ser 

convidado a apresentar nova data e/ou local, aproveitando-se todos os elementos instrutórios que 

acompanham o processo. 

5. A Junta de Freguesia deve dar conhecimento da decisão final ao requerente, bem como às 

autoridades policiais e corpo de bombeiros da respetiva área de atuação. 

 

Artigo 18.º 

Pedido de licenciamento para realização de fogueiras 

1. O pedido de licenciamento para a realização de fogueiras é dirigido ao Presidente da Junta de 

Freguesia com quinze dias úteis de antecedência e através de modelo próprio, devendo este ser 

apresentado pelo responsável pela execução ou representante da comissão de festas, quando 

exista, e do qual deverá constar: 

a) Identificação do requerente - o nome, o número de identificação civil, o número identificação fiscal, 

morada, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico; 

b) Local da realização da fogueira, incluindo indicação do artigo do prédio; 

c) Data proposta para a realização da fogueira; 

d) Declaração do requerente de que tem conhecimento de toda a legislação e boas práticas aplicáveis; 

e) Parecer do corpo de bombeiros do Município. 

2. Constituem motivos de indeferimento o incumprimento do prazo estabelecido no número anterior ou 

a incorreta instrução do pedido. 

3. O modelo indicado no número anterior deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 
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a) Exibição do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal do 

requerente ou, em caso de autorização expressa deste, fotocópia dos mesmos; 

b) Planta de identificação do local, à escala 1/2000, onde se irá realizar a fogueira; 

c) No caso de o requerente não ser o proprietário do imóvel, e caso se realize em propriedade privada, 

deverá ser anexada declaração do proprietário, autorizando a realização da fogueira, validada 

através de documento de identificação do proprietário. 

4. Na impossibilidade da realização da fogueira na data ou local previsto, o requerente poderá ser 

convidado a apresentar nova data e/ou local, aproveitando-se todos os elementos instrutórios que 

acompanham o processo. 

 

Artigo 19.º 

Apreciação do pedido de licenciamento de queimadas e de fogueiras 

1. O pedido de licenciamento será analisado pela Junta de Freguesia e remetido à Câmara Municipal, 

para efeitos de emissão do parecer prévio obrigatório, que considerará, entre outros, a informação 

meteorológica de base e previsões, a estrutura de ocupação do solo, a proximidade de manchas 

florestais, o tipo de material a queimar, o estado de secura dos combustíveis, a localização de 

infraestruturas, os meios de prevenção e combate, e o histórico das ocorrências. 

2. A licença estabelece as condições a que deve obedecer a realização das fogueiras tradicionais. 

3. A licença é emitida até ao dia útil que antecede a realização da fogueira e da mesma deve ser dado 

conhecimento, pela Junta de Freguesia, às autoridades policiais e corpo de bombeiros da respetiva 

área de atuação, a fim de avaliarem a necessidade da sua presença no local. 

 

 Artigo 20.º  

Emissão de licença para queimadas e fogueiras 

1. A licença emitida pela Junta de Freguesia fixará as condições que tenham sido definidas ou 

impostas no licenciamento. 

2. No caso de deferimento do pedido é emitida a respetiva licença até ao dia útil que antecede a 

realização da queimada ou fogueira e devidamente notificada ao requerente. 

3. Caso a queimada ou fogueira ocorra fora dos dias úteis e venha a existir aumento do índice de risco 

de incêndio rural, determinado nos termos do artigo 5.º do presente Regulamento, deve a Junta de 

Freguesia informar o requerente sobre a impossibilidade de realização daquela. 

4. O licenciamento da queimada ou fogueira para uma determinada data não invalida que a mesma 

seja impedida e reagendada numa nova data, sem custos acrescidos para o requerente, se não 

estiverem reunidas as condições entendidas como necessárias à sua realização. Na impossibilidade 

da realização da queimada ou fogueira na data prevista o requerente deve indicar em requerimento, 

nova data para queimada, aditando-se ao processo já instruído. 

5. A Junta de Freguesia dará conhecimento às autoridades policiais e corpo de bombeiros da 

respetiva área de atuação da realização da queimada ou fogueira e dos termos em que a mesma 

será realizada. 



 

Página 12 de 16 
 

Artigo 21.º 

Pedido de autorização prévia de lançamento de foguetes, fogo-de-artifício e outras formas de fogo 

1. O pedido de autorização prévia para o lançamento de foguetes, fogo-de-artifício e outros artefactos 

pirotécnicos é dirigido ao Presidente da Junta de Freguesia com quinze dias úteis de antecedência 

e através de modelo próprio, devendo este ser apresentado pelo responsável pela execução ou 

representante da comissão de festas, quando exista, e do qual deverá constar: 

a) Identificação do requerente - o nome, o número de identificação civil, o número identificação fiscal, 

morada, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico; 

b) Nome da empresa de pirotecnia e número de alvará; 

c) Local onde ocorrerá a utilização do material pirotécnico e designação do evento; 

d) Data e hora proposta para a realização do fogo-de-artifício; 

e) Medidas e precauções tomadas para a salvaguarda da segurança de pessoas e bens pela entidade 

organizadora. 

2. Constituem motivos de indeferimento o incumprimento do prazo estabelecido no número anterior ou 

a incorreta instrução do pedido. 

3. O modelo indicado no número anterior deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Exibição do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal do 

requerente ou, em caso de autorização expressa deste, fotocópia dos mesmos; 

b) Apólice de seguro de acidentes e responsabilidade civil subscrita pela entidade organizadora; 

c) Declaração de empresa pirotécnica onde conste a designação técnica dos artefactos pirotécnicos a 

utilizar, com as respetivas quantidades calibres máximos, assim como o peso da matéria ativa do 

conjunto dos artefactos pirotécnicos utilizados na realização do espetáculo; 

d) Plano de segurança, de emergência e montagem, com indicação da zona de lançamento, das 

distâncias de segurança e respetiva área de segurança; 

e) Identificação dos operadores pirotécnicos intervenientes no espetáculo, com a apresentação das 

respetivas credenciais; 

f) Quando o lançamento ocorrer em local de domínio privado, deverá ser anexada autorização 

expressa do proprietário do terreno, validada através de documento de identificação do proprietário; 

g) Plantas de localização à escala 1/10000 e 1/2000, com identificação das zonas de fogo e 

lançamento; 

h) Declaração do requerente de que tem conhecimento de toda a legislação e boas práticas aplicáveis; 

i) Declaração do corpo de bombeiros da área de atuação, nos termos do n.º 2 do artigo 38.º do 

Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 de novembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 474/88, 

de 22 de dezembro. 

 

Artigo 22.º 

Apreciação do pedido de autorização prévia de lançamento de foguetes e fogo-de-artifício 

1. O pedido de licenciamento será analisado pela Junta de Freguesia e remetido à Câmara Municipal, 

para efeitos de emissão do parecer prévio obrigatório, que considerará entre outros, a informação 
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meteorológica de base e previsões, a estrutura de ocupação do solo, a proximidade de manchas 

florestais, o tipo de material a queimar, o estado de secura dos combustíveis, a localização de 

infraestruturas, os meios de prevenção e combate, e o histórico das ocorrências. 

2. A Câmara Municipal efetua uma vistoria ao local indicado para o lançamento de artefactos 

pirotécnicos, com vista à determinação da segurança a observar na sua realização, sendo o 

requerente notificado da data de realização da referida vistoria para que, querendo, possa estar 

presente.  

3. A Câmara Municipal comunica previamente à autoridade policial competente e ao corpo de 

bombeiros da área de atuação para que, pretendendo, estejam presentes na referida vistoria. 

4. A autorização só é emitida pela Junta de Freguesia após parecer prévio obrigatório da Câmara 

Municipal e fixa todos os condicionalismos relativamente ao local do lançamento. 

 

Artigo 23.º 

Emissão de autorização prévia de lançamento de foguetes e fogo-de-artifício 

1. A Junta de Freguesia é entidade emissora da autorização prévia de lançamento de foguetes e fogo-

de-artifício. 

2. A autorização prévia referida no número anterior fixará os condicionalismos relativamente ao local 

onde se realizará o lançamento, devendo ser dado conhecimento pela Junta de Freguesia às 

autoridades policiais e ao corpo de bombeiros da área de atuação, certificando-se da 

disponibilidade daquelas entidades para fiscalizarem e avaliarem da necessidade da sua presença, 

respetivamente. 

3. Após emissão de autorização prévia e de acordo com artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 

de novembro, o requerente deverá dirigir-se à autoridade policial, onde será emitida licença. 

 

Artigo 24.º 

Emissão de parecer prévio 

1. A Junta de Freguesia remete o requerimento acompanhado de todos os documentos que o 

compõem à Câmara Municipal de Odivelas no prazo de 4 dias úteis seguintes à sua receção. 

2. A Câmara Municipal de Odivelas deve emitir parecer prévio obrigatório no prazo de 7 dias úteis 

dando dele conhecimento à Junta de Freguesia. 

3. A Junta de Freguesia notifica o requerente até ao dia útil que antecede a realização do uso do fogo 

que lhe deu origem. 
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CAPITULO IV 

Fiscalização e contraordenações 

Artigo 25.º 

Fiscalização 

1. Sem prejuízo da competência legalmente atribuída a outras entidades, a fiscalização do regulado 

pelo presente Regulamento compete à Câmara Municipal. 

2. As autoridades administrativas e policiais que detetem transgressões ao disposto no presente 

Regulamento, devem elaborar os respetivos autos e remetê-los à Câmara Municipal, quando esta, 

nos termos da lei, seja a entidade competente para proceder à instrução do processo de 

contraordenação. 

3. Todas as entidades fiscalizadoras devem prestar à Câmara Municipal a colaboração que lhes seja 

solicitada para efeitos de controlo e monitorização da eficácia do presente Regulamento, tendo em 

conta as orientações estabelecidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

Artigo 26.º 

Contraordenações e coimas 

1. Sem prejuízo no disposto na legislação em vigor as infrações ao disposto no presente Regulamento 

constituem contraordenação punível com coima de € 140 a € 5.000, no caso de pessoa singular, e 

de € 800 a € 60.000, no caso de pessoas coletivas, nos termos previstos nos números seguintes. 

2. Constituem contraordenações puníveis com coima de valor mínimo igual ao definido no número 

anterior as seguintes infrações ao presente Regulamento: 

a) A infração ao disposto nos números 3 e 10 do art. 7.º; 

b) A infração ao disposto nos artigos 11.º, 13.º, 14.º e 15.º. 

3. Constituem contraordenações puníveis com coima de valor mínimo igual ao dobro do definido no 

número anterior as seguintes infrações ao presente Regulamento: 

a) A infração ao disposto nos números 1, 2 e 5 do artigo 8.º; 

b) A infração ao disposto nos números 1 a 3 do artigo 9.º. 

4. A determinação da medida da coima é feita nos termos do disposto no regime geral das 

contraordenações. 

5. A tentativa e a negligência são puníveis nos termos gerais. 

6. Nos casos de contraordenação sancionável com coima de valor não superior a metade dos 

montantes máximos previstos nos números 1 e 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de 

outubro, na sua atual redação, é admissível em qualquer altura do processo, mas sempre antes da 

decisão, o pagamento voluntário da coima, a qual será liquidada pelos mínimos definidos nos 

números anteriores, sem prejuízo das custas que forem devidas.  

7. O pagamento voluntário da coima não exclui a possibilidade de aplicação de sanções acessórias, 

previstas na lei. 
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Artigo 27.º 

Sanções acessórias 

Consoante a gravidade da contraordenação e a culpa do agente, cumulativamente com as coimas previstas 

podem ser aplicadas as sanções acessórias previstas na lei. 

 

Artigo 28.º 

Instrução e decisão das contraordenações 

1. A instrução dos processos de contraordenação resultantes da violação do estabelecido no presente 

Regulamento é da competência da Câmara Municipal. 

2. A competência para a aplicação de coimas e sanções acessórias pertence ao Presidente da 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 29.º 

Destino das coimas 

1. O produto das coimas referidas nos artigos anteriores, mesmo quando estas sejam fixadas em 

juízo, será afetado da seguinte forma: 

a) 20% para a entidade que levantou o auto; 

b) 80% para a Câmara Municipal. 

2. Às contraordenações previstas e tipificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, considerando a sua atual redação, é aplicável o regime aí previsto quanto à afetação do 

produto de coimas. 

 

CAPITULO V 

Disposições finais 

 

Artigo 30.º 

Medidas de tutela de legalidade 

As licenças e autorizações concedidas nos termos do presente Regulamento podem ser revogadas pela 

Junta de Freguesia a qualquer momento, com fundamento na infração das regras estabelecidas para a 

respetiva atividade, na alteração do índice de risco temporal de incêndio diariamente atualizado nos termos 

do artigo 5.º, bem como na inaptidão do seu titular para o respetivo exercício. 

 

Artigo 31.º 

Requerimentos 

Os modelos de requerimento de licenciamento e autorização previstos no presente Regulamento estão 

disponíveis em formulário próprio nos serviços e no sítio de internet da Junta de Freguesia, podendo ser 

apresentados igualmente através da plataforma informática do ICNF. 

 



 

Página 16 de 16 
 

Artigo 32.º 

Taxas 

As taxas devidas pelo licenciamento ou autorização das atividades constantes no presente Regulamento 

são as previstas no Regulamento de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia. 

 

Artigo 33.º 

Dúvidas e omissões 

A interpretação e integração de lacunas do presente Regulamento são da competência do Presidente da 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 34.º 

Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento ficam revogadas todas as normas regulamentares 

relacionadas com o uso do fogo nele elencadas, nomeadamente a realização de fogueiras, queima de 

sobrantes e queimadas, fogo técnico e utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, 

constantes de outros regulamentos municipais. 

 

Artigo 35.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor dez dias após a sua publicação no Diário da República.  

 

 


