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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 15 de junho de 2020 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

“FALECIMENTO  
DE CÉLIA DE FÁTIMA CROCA DE SOUSA ANTUNES 

 
Faleceu no passado dia 4 de junho de 2020, Célia 
de Fátima Croca de Sousa Antunes, trabalhadora 
da Câmara Municipal de Odivelas, atual Presidente 
da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças e Vogal da Junta da União 
de Freguesias de Ramada e Caneças. Nascida a 16 
de outubro de 1978, viu a vida fugir-lhe de forma 
precoce, aos 41 anos, na sequência de doença 
prolongada. 
 
Uma Mulher de garra, de causas, lutadora e 
honrada, que teve uma participação determinada 
e ativa na vida pública e cívica. Psicóloga de 
formação, abraçava sempre com grande empenho 
e determinação os desafios em que se envolvia. 
 
Ocupou diversos cargos políticos de destaque a 
nível concelhio e federativo, deixando também a 
sua marca nos órgãos autárquicos e em outras 
relevantes instituições do Concelho.  
 
Enquanto trabalhadora do Município de Odivelas, 
desempenhou funções em várias unidades 
orgânicas municipais revelando sempre um 
indiscutível profissionalismo e brio, destacando-se 
pelo seu caráter, integridade e afeição com os 
colegas e as pessoas com quem tivesse de se 
articular. Era reconhecida pela sua generosidade e 
pela disponibilidade que evidenciava para 
colaborar sempre que lhe era solicitado. 
 
Célia Croca, casada, com quatro filhos ainda 
menores, deixa mais pobre a sua Família, Amigos, 
ficando também mais pobre a Freguesia de 
Caneças, onde habitava com grande orgulho e 
sentimento de pertença, o Concelho de Odivelas e 
toda a “Família” da CMO, pela perda insubstituível 

de uma mulher e de uma profissional de grande 
dimensão. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida a 15 de junho de 2020, manifesta o seu 
profundo pesar pelo falecimento prematuro de 
Célia Croca, Trabalhadora da Câmara Municipal, 
Presidente e Autarca, Mulher de grandes 
convicções e entrega ao serviço público, 
apresentando à sua Família e Amigos as mais 
sentidas condolências. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

 
Odivelas, 16 de junho de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“FALECIMENTO DE FELISMINO GOMES 
 
Figura central no Bairro da Encosta da Luz, 
Felismino Gomes era, desde há alguns anos, um 
cidadão comprometido com a sua comunidade, o 
que lhe permitiu granjear junto dos seus vizinhos 
e junto daqueles com quem desenvolvia ações 
cívicas no âmbito do Processo de Reconversão do 
Bairro e da Vertente Sul, uma amizade e empatia 
únicas. 
 
Felismino Gomes, cidadão ativo e participativo nos 
temas do seu bairro, fez da humildade e da 
disponibilidade o seu cartão-de-visita, características 
que todos iremos recordar com saudade. 
 
Parte de forma prematura, deixando, no entanto, 
um exemplo de entrega e dedicação às causas 
comuns. Ficará a sua memória junto de todos 
quantos com ele privaram e ficará, acima de tudo, 
a imagem de um cidadão capaz de ver no Bairro 
da Encosta da Luz, múltiplas formas de gerar valor 
para a comunidade. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida a 15 de junho de 2020, manifesta o seu 
profundo pesar pelo falecimento de Felismino 
Gomes, apresentando à sua Família e Amigos 
próximos as mais sentidas condolências. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

 
Odivelas, 16 de junho de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PONTO A RETIRAR 
 

 
 

RETIRADA DO PONTO 3.5. 
 

Retirada do ponto 3.5. da Ordem do Dia da 
presente reunião, intitulado “Proposta de 
Celebração de Contrato-Programa com o Centro 
Comunitário Paroquial de Famões no Âmbito do 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas.”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTA BANCÁRIA 
 

 
 

ENCERRAMENTO DE CONTA 
 
Encerramento da conta n.º 45450425925 no Banco 
Millennium BCP, de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2020/3541, de 2020.05.27. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 
 

 
 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS 
 
Proposta de Política de Proteção e Privacidade de 
Dados do Município de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3704, de 
2020.06.05. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 2874/OD-DOMHT 
(EM AGRUPAMENTO DE ENTIDADES) 

 
Trabalhos complementares não previstos, no valor 
de €53.678,17 (cinquenta e três mil, seiscentos e 

setenta e oito euros e dezassete cêntimos), 
referente à Requalificação da Av. D. Dinis, em 
Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Águas de Odivelas – fase 1 B (em 
Agrupamento de Entidades - Município de 
Odivelas e SIMAR de Loures e Odivelas), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3463, de 
2020.05.28. 
 
Nota: anteriores deliberações relativas a este assunto deliberadas 
na 20.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 16 de outubro de 2019 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2019, de 29 de outubro), na 5.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
6 de março de 2019 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 6/2019, de 19 de março) e na 20.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 17 de outubro de 
2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2018, 
de 30 de outubro). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 2921/OD-DOMH 
 
Procedimento de Empreitada da Obra de Ligação 
da Rua Tomás de Anunciação e ligação desta à Rua 
Combatentes do Ultramar e Zona de Estacionamento 
Adjacente à Rua Tony de Matos, em Odivelas: 
peças concursais, constituição do Júri e anúncio de 
concurso, de acordo com o proposto da 
informação n.º Interno/2020/3536, de 2020.05.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO MUNICIPAL 
 

 
 

PARA INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES DE ODIVELAS 
 
Proposta de Plano Municipal para a Integração dos 
Migrantes de Odivelas (2020-2022), que resulta da 
implementação do Projeto ÓNIS_Boleia para a 
Interculturalidade, cofinanciado pelo Fundo para o 
Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), do Alto 
Comissariado para as Migrações, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3628, de 
2020.06.01. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
 
Autorização de despesa e início de procedimento 
para aquisição de sete viaturas pesadas de recolha 
de resíduos urbanos e correspondentes serviços 
de manutenção, dividido em 3 lotes (CP 14/2020), 
nos seguintes termos, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/3658, de 2020.06.03: 
 
1. Autorização da despesa com o preço base de 
1.245.000,00 € (um milhão duzentos e quarenta e 
cinco mil euros), acrescido de IVA, para a aquisição 
de sete (7) viaturas pesadas de recolha de resíduos; 
 
2. Autorização para o início do procedimento, 
dividido por 3 lotes, tendo como objeto do contrato 
a aquisição de sete (7) viaturas pesadas de recolha 
de resíduos e correspondentes serviços de 
manutenção, na sequência do documento com o 
registo I/4479/2020, por Concurso Público, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, nos termos 
dos artigos 130º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), com o preço base do 
procedimento de 1.245.000,00 € (um milhão 
duzentos e quarenta e cinco mil euros), sendo o 
preço base dos Lotes, os seguintes: 
 
•Lote 1 – duas viaturas de recolha posterior com 
compactação de 12 m³, com o preço base para a 
aquisição das viaturas de 240.000,00 € + IVA 
(UR20/C/00103) e 20.000,00 € + IVA, para os 
serviços de manutenção (UR20/C/00107); 
 
•Lote 2 – três viaturas de recolha posterior com 
compactação de 15 m³, com o preço base para a 
aquisição das viaturas de 495.000,00 € + IVA 
(UR20/C/00104) e 30.000,00 € + IVA, para os 
serviços de manutenção (UR20/C/00108); 
 
•Lote 3 – duas viaturas de recolha lateral com 
compactação de 23 m³, com o preço base para a 
aquisição das viaturas de 440.000,00 € + IVA 
(UR20/C/00105) e 20.000,00 € + IVA, para os 
serviços de manutenção (UR20/C/00109); 
 
3. Aprovação do Programa do Concurso; 
 
4. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
5. Aprovação das UR’s nos seguintes termos: 
 
•UR 20/C/00103, correspondente ao Lote 1 – 
Aquisição de viatura pesada (2) com recolha 
posterior com compactação de 12 m³, no valor de 
240.000,00 € + IVA – Total de 295.200,00 € 

(duzentos e noventa e cinco mil e duzentos euros), 
cabimento sujeito a aprovação do empréstimo; 
 
•UR 20/C/00104, correspondente ao Lote 2 – 
Aquisição de viatura pesada (3) com recolha 
posterior com compactação de 15 m³, no valor de 
495.000,00 € + IVA – Total de 608.850,00 € 
(seiscentos e oito mil oitocentos e cinquenta 
euros), cabimento sujeito a aprovação do 
empréstimo; 
 
•UR 20/C/00105, correspondente ao Lote 3 – 
Aquisição de viatura pesada (2) com recolha lateral 
com compactação de 15 m³, no valor de 
440.000,00 € + IVA – Total de 541.200,00 € 
(quinhentos e quarenta e um mil e duzentos 
euros), cabimento sujeito a aprovação do 
empréstimo; 
 
•UR 20/C/00107, correspondente ao serviço de 
manutenção de viatura (Lote 1), com um prazo de 
vigência de 36 meses, no valor de 20.000,00 € + IVA 
– Total de 24.600,00 € (vinte e quatro mil e 
seiscentos euros); 
 
•UR 20/C/00108, correspondente ao serviço de 
manutenção de viatura (Lote 2), com um prazo de 
vigência de 36 meses, no valor de 30.000,00 € + IVA 
– Total de 36.900,00 € (trinta e seis mil e 
novecentos euros); 
 
•UR 20/C/00109, correspondente ao serviço de 
manutenção de viatura (Lote 3), com um prazo de 
vigência de 36 meses, no valor de 20.000,00 € + IVA 
– Total de 24.600,00 € (vinte e quatro mil e 
seiscentos euros); 
 
6. Aprovação da Minuta de Anúncio a publicar em 
Diário da República; 
 
7. Aprovação, nos termos do artigo 67.º do CCP, do 
júri do procedimento, que será constituído por:  
 
Membros efetivos: 
 
Dr. Rui Brioso, como Presidente; 
 
Dr. Nuno Peceguina, que substituirá o Presidente 
na sua ausência ou impedimentos;  
 
Dr.ª Lurdes Lousa; 
 
Membros suplentes:  
 
Dr.ª Alexandra Cunha; 
 
Dr.ª Manuela Afonso;  
 
Dr.ª Florbela Claro Ferreira;  
 
Dr. Manuel Barbosa; 
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8. Aprovação da nomeação do Dr. Luís Silva, como 
Gestor de Contrato, conforme o disposto no artigo 
290º-A do CCP;  
 
9. A nomeação da Dr.ª Ana Mouzinho, para apoio 
jurídico ao Júri do procedimento, no exercício das 
suas funções, podendo participar nas suas 
reuniões, sem direito a voto;  
 
10. Aprovar a delegação na Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação as competências referidas nos 
artigos 77º, 85º, 100º e n.º 3 do artigo 104º do CCP, e 
no Júri as referidas no artigo 50º, ao abrigo do n.º 
1do artigo 109º do CCP. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 28 de maio de 2020, na sua 63.ª reunião 
ordinária, de acordo com a Proposta de 
Deliberação n.º 156/2020 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/15697, de 2020.05.28, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2020/3658, de 2020.06.03). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

REDE NACIONAL  
DE SEGURANÇA INTERNA 

 

 
 

PROTOCOLO 
 

Protocolo entre o Município de Odivelas e a 
Secretaria Geral da Administração Interna para 
disponibilização de serviço de conetividade à Rede 
Nacional de Segurança Interna, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2020/3550, de 
2020.05.28. 
 
 

“PROTOCOLO 
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE À 

REDE NACIONAL DE SEGURANÇA INTERNA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA AO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Entre: 
 
A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, 
pessoa coletiva nº 600014665, com sede na Rua de 
São Mamede nº 23, em Lisboa, neste ato 
representado por Marcelo Mendonça de Carvalho, 
na qualidade de Secretário-Geral, doravante 
designada por SGAI; 
 

E  
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva n.º 504 
293 125, com sede Paços do Concelho – Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-
372 Odivelas, neste ato representada por Hugo 
Manuel dos Santos Martins, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal, doravante 
designado por MO; 
 
Considerando que: 
 
a) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 
33/2016, de 3 de junho, constituiu o grupo de 
projeto denominado «Conselho para as 
Tecnologias de Informação e Comunicação na 
Administração Pública» (CTIC) para elaborar a 
Estratégia TIC 2020; 
 
b) Através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 108/2017, de 26 de julho, o Conselho de Ministros 
aprovou a Estratégia TIC 2020 e o respetivo Plano 
de Ação bem como os Planos Setoriais, 
apresentados pelo CTIC, assente em três eixos 
específicos — integração e interoperabilidade, 
inovação e competitividade e partilha de recursos 
— que consagram doze medidas concretas; 
 
c) Se encontra previsto na Estratégia TIC 2020, 
EIXO III — Partilha de recursos, Medida 11: 
Comunicações, racionalizar comunicações de voz 
e dados, implementar rede comum de 
comunicações multisserviços e definir e 
implementar estratégia de comunicações 
unificadas, Medida 10: aproveitar a capacidade 
instalada na Administração Pública para 
disponibilizar uma oferta robusta de serviços TIC 
permitirá reduzir a despesa em novas 
infraestruturas, plataformas e sistemas, nos 
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
108/2017, de 26 de julho; 
 
d) A Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI) é 
a rede de comunicações segura do Ministério da 
Administração Interna e que assenta num sistema 
de cooperação, partilha de serviços e gestão 
coordenada, integrada e de alto débito, capaz de 
suportar dados, voz e imagem, disponibilizada aos 
Serviços e Forças de Segurança e restantes 
organismos do Ministério da Administração 
Interna (MAI), sendo a mesma gerida pela SGAI; 
 
e) No âmbito da partilha de recursos referenciada 
nos pontos supra, a SGAI disponibiliza, através da 
Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI), a 
possibilidade de os municípios aderirem ao acesso 
em conetividade dedicada em rede privada da 
RNSI, fornecendo desta forma um acesso seguro 
entre as várias entidades através da rede Ministerial 
para acesso às plataformas informáticas alojadas na 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 13 - 23 de junho de 2020 

11 
 

RNSI, onde podem entre outras encontrar o acesso 
e registo na plataforma de informação relativa à 
afluência às urnas e dos resultados eleitorais 
apurados no escrutínio provisório da SGAI, o acesso 
ao Sistema de Contraordenações de Trânsito 
(SCOT) da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR) para contraordenações de 
transito ou o acesso às aplicações da Direção-Geral 
das Autarquias Locais (DGAL), entre outros, 
evitando assim os tradicionais acessos não seguros 
disponíveis através da internet; 
 
f) Trata-se de um serviço disponibilizado pela SGAI 
a título gratuito, que visa garantir a segurança das 
comunicações, que confere especial relevância e 
aplica as melhores práticas em termos de política 
de ciber-segurança, onde se promove a 
interoperabilidade segura entre as várias 
entidades; 
 
g) A adesão à rede segura da RNSI por parte dos 
municípios é concretizada através da realização de 
protocolo celebrado entre o município e a SGAI, 
com vista à instalação física da conetividade entre 
o município e a RNSI. 
 
h) A 9 de abril de 2019 foi celebrado um contrato 
por um prazo de 5 (cinco) anos entre a SGAI e a 
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, 
S.A., cujo objeto é a aquisição de serviços de 
suporte à RNSI (Contrato 42/2019); 
 
i) Entre os vários serviços adjudicados no âmbito 
do mencionado contrato está a instalação de 
conectividades e respetivos equipamentos que 
permitam o acesso do MO à RNSI; 
 
j) O presente protocolo visa, portanto, estabelecer 
as condições necessárias à instalação das 
conectividades e respetivos equipamentos de 
interligação, de forma a que os Municípios possam 
estar interligadas à RNSI. 
 
 
É de boa-fé reciprocamente acordado e celebrado 
o presente Protocolo, do qual os considerandos 
supra fazem parte integrante e que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
Nos termos e condições previstas no presente 
protocolo, a SGAI disponibiliza ao Município de 
Odivelas, de forma gratuita, o acesso à RNSI 
através da instalação de conectividades e 
respetivos equipamentos de comunicações, cujas 
especificações e condições técnicas de 
disponibilização se encontram devidamente 

discriminadas no Anexo I do presente Protocolo e 
do qual fazem parte integrante. 
 

Cláusula Segunda 
Vigência 

 
1. O presente protocolo produz efeitos a contar da 
data de assinatura e mantém-se em vigor por 
período incerto, enquanto se mantiver a 
necessidade que levou à celebração do mesmo. 
 
2. Não obstante o previsto no número anterior, o 
presente protocolo pode ser denunciado por 
qualquer das partes, mediante comunicação 
escrita com uma antecedência de 90 dias à data 
pretendida para a cessação de vigência, sem 
prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do mesmo. 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações da SGAI 

 
1.No âmbito do presente protocolo, a SGAI obriga-
se a prestar ao MO os seguintes serviços: 
 

a) Disponibilizar o acesso à rede de 
comunicações multisserviços da RNSI de acordo 
com as especificações e condições técnicas 
devidamente discriminadas no Anexo I do 
presente Protocolo; 
 
b) Manter o sigilo e a confidencialidade da 
informação, bem como de quaisquer dados e 
conhecimentos específicos, de qualquer 
natureza, a que tenha acesso no âmbito da 
execução do presente protocolo; 
 
c) Informar previamente o MO de qualquer 
alteração das especificações e condições de 
disponibilização de suporte informático e 
comunicações; 
 
d) Prestar toda a colaboração e informação que o 
MO venha a solicitar no âmbito do cumprimento 
das obrigações a que se encontra vinculado. 

 
Cláusula Quarta 

Obrigações do MO 
 
No âmbito do presente protocolo o MO obriga-se 
a: 
 

a) Assegurar o apoio local no que respeita a 
equipamentos, em articulação com as equipas 
de suporte da SGAI/RNSI; 
 
b) Garantir as condições físicas, designadamente 
instalações adequadas, por forma a garantir o 
correto alojamento dos equipamentos da 
SGAI/RNSI; 
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c) Garantir o cumprimento das políticas e boas 
práticas implementadas pela SGAI/RNSI; 
 
d) Garantir a inexistência de qualquer 
infraestrutura de comunicações conectada à 
RNSI para outros fins que não os do presente 
protocolo; 
 
e) Garantir a colaboração com a estrutura central 
da RNSI nas intervenções técnicas que se vierem 
a revelar necessárias, designadamente no que 
respeita ao acesso às instalações do MO sempre 
que seja necessária alguma intervenção técnica; 
 
f) Nomear um funcionário da área de Informática 
para efeitos de interlocução e articulação técnica 
com a SGAI/RNSI; 
 
g) Comunicar atempadamente à SGAI/RNSI 
quaisquer alterações ou projetos estratégicos/ 
operacionais suscetíveis de afetar as 
especificações e condições técnicas dos serviços 
fornecidos ao abrigo do presente protocolo; 
 
h) Manter o sigilo e a confidencialidade da 
informação, bem como de quaisquer dados e 
conhecimentos específicos, de qualquer 
natureza, a que tenha acesso no âmbito da 
execução do presente protocolo; 
 
i) Prestar toda a colaboração e informação que a 
SGAI/RNSI venha a solicitar no âmbito do 
cumprimento das obrigações a que se encontra 
vinculado. 

 
Cláusula Quinta 

Quebras no serviço 
 
1. No caso de existirem quebras nos serviços da 
RNSI, os tempos de reposição dos mesmos são os 
contratualizados com a MEO no âmbito do 
contrato mencionado no Considerando h) que faz 
parte integrante do presente protocolo, constando 
os mesmos do Anexo II. 
 
2. O MO aceita expressamente os tempos de 
reposição dos serviços constantes no Anexo II. 
 
3. Caso os tempos de reposição não sejam 
cumpridos pela MEO, não poderá o MO imputar 
qualquer tipo de responsabilidade à SGAI, mas 
devendo, assim que possível, informar a SGAI do 
incumprimento dos mesmos pela MEO. 
 

Cláusula Sexta 
Interrupção dos serviços 

 
1. Verificando-se uma situação de manifesta 
necessidade de interrupção parcial ou total dos 
serviços em virtude de quaisquer intervenções 

necessárias e programadas, a parte responsável 
pela intervenção deverá informar a outra parte da 
realização dos mesmos e da respetiva duração 
máxima prevista, o que fará com a máxima 
antecedência possível. 
 
2. No caso de surgir a necessidade de proceder a 
quaisquer intervenções imprevistas e inadiáveis 
que possam levar à interrupção parcial ou total dos 
serviços, a parte responsável pela intervenção 
deverá de isso informar a outra parte com a maior 
brevidade possível. 
 
3. Não serão imputadas à parte responsável pelas 
intervenções supramencionadas quaisquer 
responsabilidades decorrentes de interrupções 
que ocorram nos termos dos números anteriores, 
bem como de interrupções na disponibilização dos 
serviços que ocorram por motivos considerados de 
força maior. 
 
4. São considerados motivos de força maior 
quaisquer situações que sejam alheias ao controlo 
das partes, que a mesma não pudesse conhecer ou 
prever e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente 
exigível evitar. 
 

Cláusula Sétima 
Confidencialidade 

 
1. Cada um dos signatários reconhece a natureza 
confidencial e obriga-se a manter sigilo de toda a 
informação respeitante ao acesso à RNSI, bem 
como a quaisquer dados e conhecimento 
específico, de qualquer natureza, do outro 
signatário, de que, por virtude do protocolo, tome 
conhecimento e que não seja, nem se destine, a 
conhecimento público. 
 
2. Salvo autorização expressa em contrário do 
outro signatário, cada um dos signatários obriga-
se a: 
 

a) Só utilizar a referida informação nos termos 
previstos e para os fins decorrentes do presente 
protocolo; 
 
b) Não ceder, não partilhar e não permitir a 
duplicação, uso ou divulgação da referida 
informação, no todo ou em parte, a terceiros. 

 
3. A obrigação de confidencialidade é extensiva às 
entidades com quem as signatárias venham a 
estabelecer parcerias e mantém-se mesmo após a 
vigência do presente protocolo, 
independentemente da causa da sua cessação. 
 
4. Em caso de ser necessária a divulgação de 
informação confidencial, para cumprimento de 
decisão judicial ou administrativa definitiva 
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emanada de órgão competente para o efeito, os 
signatários obrigam-se a concertarem 
previamente as respetivas posições e a 
desenvolverem os seus melhores esforços com 
vista a evitar ou limitar a revelação da Informação 
Confidencial, nomeadamente pela prática 
conjunta das diligências adequadas à proteção 
dos respetivos interesses e a fazer acompanhar 
essa divulgação da indicação de que se trata de 
Informação Confidencial pertencente a terceiro 
reveladora de segredo comercial ou industrial ou 
de segredo relativo a direitos de propriedade 
intelectual e/ou industrial e afins. 
 

Cláusula Oitava 
Cumprimento do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD) 
 
As partes obrigam-se a cumprir o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados. 
 

Cláusula Nona 
Comunicações 

 
1. No âmbito do presente protocolo, toda e 
qualquer comunicação do foro técnico que o MO 
dirigir à SGAI/RNSI será endereçada para 
noc@rnsi.mai.gov.pt ou através do telefone 
214219701. 
 
2. No que concerne a comunicações do foro não 
técnico, o MO deverá utilizar os seguintes 
contactos da SGAI: geral@sg.mai.gov.pt. ou 
contacto telefónico 214219700. 
 
3. Toda e qualquer comunicação no âmbito deste 
protocolo que a SGAI dirigir ao MO será 
endereçada para os seguintes contactos do MO: 
geral@cm-odivelas.pt ou contacto telefónico 
219320750. 
 

Cláusula Décima 
Modificação do Protocolo 

 
O presente protocolo pode ser objeto de 
modificação, por motivos devidamente 
justificados, sob a forma de aditamento escrito a 
ser assinado pelos signatários. 
 

Cláusula Décima Primeira 
Resolução de Diferendos 

 
1. Caso ocorra algum diferendo entre os signatários 
relativo ao presente protocolo deverão os mesmos 
procurar conciliar-se através de contacto direto 
entre os respetivos titulares dos órgãos máximos. 
 

2. Se a conciliação não permitir resolver o 
diferendo, em matéria de interpretação, validade e 
execução do presente protocolo, pode qualquer 
das partes recorrer à arbitragem junto do Centro 
de Arbitragem Administrativa (CAAD). 
 
3. O tribunal arbitral é composto por um árbitro 
único designado nos termos do regulamento do 
CAAD em vigor. 
 
4. A submissão de qualquer litígio a arbitragem 
não exonera a Autora do pontual cumprimento 
das disposições do presente protocolo. 
 

Cláusula Décima Segunda 
Resolução do Protocolo 

 
Qualquer dos signatários pode resolver o presente 
protocolo em caso de incumprimento definitivo da 
parte contrária quanto às obrigações que lhe estão 
cometidas, devendo indicar expressamente as 
causas que a fundamentam e, ainda, a data a partir 
da qual aquela produz efeitos. 
 
Pelos signatários foi declarado que aceitam o 
presente contrato com todas as suas cláusulas, 
condições e obrigações, de que tomaram inteiro 
conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam. 
 
O presente protocolo, escrito em 10 páginas, é 
assinado por ambas as partes. 
 
Feito e assinado em Lisboa, a __ de _______ de 2020, 
em dois exemplares, um destinado à SGAI e outro 
ao MO. 
 

Pela SGAI 
 

Pelo MO 
 

Marcelo Mendonça de 
Carvalho 

(Secretário-Geral) 

Hugo Martins 
(Presidente da 

Câmara Municipal) 
 
 

ANEXO I 
 

Especificações e Condições de Disponibilização 
de Comunicações 

 
No presente anexo descrevem-se os serviços a 
disponibilizar pela SGAI/RNSI ao Município no 
âmbito do presente protocolo. 
 
a) A SGAI disponibilizará uma ligação lógica, 
suportada em acessos filares, aos CPD centrais da 
RNSI, possibilitando a troca de informação entre 
ambas as partes, bem como entre o MO e outras 
entidades que tenham também conetividade 
estabelecida com a RNSI/MAI. 
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b) As ligações terminarão em equipamentos que 
estão sobre a gestão e operação do MAI, através da 
equipa NOC, equipamentos esses designados por 
CPE (Customer Premises Equipment).  
 
c) A conetividade disponibilizada será em fibra 
ótica com o débito de 10Mbps, simétricos e sem 
contenção;  
 
d) O tráfego resumir-se-á a trocas de informação 
entre os respetivos pontos acordados entre as 
partes, sujeitas ao controlo de acessos;  
 
e) Por defeito, não será possível a comunicação 
direta entre quaisquer sites de organismos 
diferentes. Qualquer exceção a esta regra deverá 
ser identificada no âmbito das regras específicas 
de cada organismo; 
 
f)No âmbito do presente protocolo o MAI 
disponibiliza ainda ao Município: 
 

•Um ponto de contacto; 
 
•Monitorização da disponibilidade (SLA); 
 
•Acompanhamento de pedidos de serviço e 
incidentes; 
 
•Possível partilha de ligações já existentes a 
outras entidades da administração pública 
central. (ex. ESPAP, AMA, II.IP/Min. Segurança 
Social, Autoridade Tributária, DGO, IGFJ/Min. 
Justiça, GNS, MNE, SIRESP, IMT, etc.). 

 
 

ANEXO II 
 

Tempos de Reposição dos serviços 
(a que se refere a Cláusula 5.ª do presente protocolo) 

 
Indicador “Tempo Máximo de Reposição” 
 
Para todas as ocorrências registadas e objeto de 
necessidade de resolução por parte das equipas da 
MEO, está definido um tempo máximo de 
reposição de serviço em função da criticidade da 
anomalia, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Tempo Máximo de reposição Período de 
Funcionamento 

P1 P2  
8 horas 12 horas 24 x 7 

 
 
P1 – Anomalias com impacto geral nos serviços 
suportados, significando que o site está 
indisponível para a rede, estando portanto isolado. 
 
P2 – Anomalias sem impacto no serviço, mas que 
interferem com algumas funcionalidades (por 

exemplo, um pedido de avaliação de desempenho 
de um determinado site, ou a verificação da 
qualidade de um determinado acesso).” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO CRECHE INFANTÁRIO 25 DE ABRIL 
 

Caducidade do Contrato de Comodato celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e a 
Associação Creche Infantário 25 de Abril de 
Caneças, em 16 de junho de 2003, referente às lojas 
designadas pelas letras “A” e “B”, correspondentes 
ao r/c drt.º e esq.º. do lote G, do prédio sito na 
Urbanização da Quinta Nova de Santo António, em 
Caneças, de acordo com o proposto com a 
informação n.º Interno/2020/3268, de 2020.05.14. 
 
Nota: o referido Contrato de Comodato, celebrado em 16 de junho 
de 2003, foi aprovado na 21.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 17 de outubro de 2002 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24/2002, de 29 de 
outubro, página 11). 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

MOSTEIRO D. DINIS 
 

 
 

PROTOCOLO 
 

Protocolo de Cedência Temporária de Bens de 
Mobiliário e Decoração entre o Exército Português 
e o Município de Odivelas, pertencentes ao acervo 
do extinto Convento ou Instituto de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3638, de 2020.06.02. 

 
 

«PROTOCOLO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA 
DE BENS DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO 

ENTRE O 
EXÉRCITO PORTUGUÊS 

E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Considerando que: 
 
a) O Decreto-Lei n.º 125/2015, de 7 de julho, 
procedeu à configuração do sistema de ensino não 
superior de matriz militar e neste âmbito o imóvel 
“PM 01/Odivelas – Convento ou Instituto de 
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Odivelas”, adstrito ao funcionamento do Instituto 
de Odivelas deixou de prosseguir o fim a que se 
destinava; 
 
b) Não se antevê qualquer utilização futura de 
natureza militar, foi aquele imóvel desafetado do 
domínio público militar, tendo em vista a fruição 
pública, de acordo com o previsto na Lei das 
Infraestruturas Militares (LIM), aprovada pela Lei 
Orgânica n.º 6/2015, de 18 de maio; 
 
c) Por Despacho n.º 5957/2017, de 5 de maio, 
emitido pelos Gabinetes dos Secretários de Estado 
do Tesouro e da Defesa Nacional, publicado no 
Diário da República n.º 129/2017, Série II, de 6 de 
julho, foi determinada a disponibilização, para 
rentabilização, do PM 01/Odivelas – Convento ou 
Instituto de Odivelas”, sito no Largo D. Dinis, 
freguesia e concelho de Odivelas; 
 
d) A Câmara Municipal de Odivelas solicitou a 
cedência temporária de alguns bens de mobiliário 
e decoração, pertencentes ao acervo do Convento 
ou Instituto de Odivelas, com vista à sua 
manutenção, conservação, preservação e restauro, 
criando condições para que este acervo possa ser 
aberto à população e seus visitantes e funcione 
como elemento dinamizador das demais ações, 
preservando simultaneamente a memória da sua 
utilização pelo Exército Português; 
 
e) Os bens de mobiliário e decoração identificados 
no Anexo I e II, sitos no interior do “PM 01/Odivelas 
– Convento ou Instituto de Odivelas”, foram doados 
ao Exército, ficando à guarda do Colégio Militar, 
fazendo parte integrante daquele imóvel; 
 
f) O Exército, através da Direção de Educação 
(DE)/Colégio Militar, tem condições de ceder, 
temporariamente, alguns bens de mobiliário e 
decoração pertencentes ao acervo do Convento ou 
Instituto de Odivelas, no quadro de colaboração 
entre o Exército e o Município de Odivelas, sob o 
respeito pelas Normas Gerais dos Museus e 
Coleções Visitáveis do Exército e Normas de 
Gestão do Património Cultural Material Móvel do 
Exército em Base de Dados In Arte Premium. 
 
Entre: 
 
EXÉRCITO PORTUGUÊS, através da Direção de 
Educação, representado neste ato pelo Diretor do 
Colégio Militar, Coronel António Emídio da Silva 
Salgueiro, na condição de Comodante, doravante 
designado por Primeiro Outorgante; 
 
e 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede em Paços do 
Concelho – Quinta da Memória, Rua Guilherme 

Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel dos 
Santos Martins, na condição de Comodatário, 
adiante designado por Segundo Outorgante; 
 
É livremente e de boa-fé celebrado o presente 
Protocolo de colaboração que é regido pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Protocolo tem por objeto a cedência 
temporária de bens de mobiliário e decoração 
discriminados no Anexo I e II, propriedade do 
Exército, a partir do dia 30 de abril de 2020, a expor 
no Mosteiro D. Dinis/Convento ou Instituto de 
Odivelas, sito no Largo D. Dinis, em Odivelas. 

 
Cláusula Segunda 

(Regras de Segurança) 
 

O Município de Odivelas, como Comodatário, 
acorda assegurar: 
 
a) A responsabilidade pelos bens de mobiliário e 
decoração identificados na cláusula 1.ª, 
designadamente o seu manuseamento, 
deslocação e eventual transporte, a cargo de 
pessoal especializado, mediante prévia 
autorização e sob a coordenação de um 
representante do Exército; 
 
b) As condições ambientais e de segurança das 
peças, tendo em conta, respetivamente, as regras 
da conservação preventiva, estabelecidas pelo 
comodante, com destaque para o controlo dos 
níveis de humidade relativa, temperatura, luz, 
vibração e para a ausência de poluentes 
atmosféricos e para as medidas passivas e ativas 
de segurança; 
 
c) Qualquer alteração ao que fica estipulado 
necessitará de um entendimento prévio e do 
consentimento por escrito do Comodante, 
designadamente a cedência ou a utilização dos 
bens de mobiliário e decoração com outra 
finalidade; 
 
d) Informar, de imediato, o Comodante, caso 
ocorra qualquer incidente com os bens de 
mobiliário e decoração. 

 
Cláusula Terceira 
(Documentação) 

 
Os outorgantes acordam ainda que a deslocação 
física das peças está sujeita a autorização, por 
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escrito, para a saída das peças em apreço, de 
acordo com o anteriormente estipulado. 

 
Cláusula Quarta 

(Recolha, embalagem e desembalagem dos bens 
de mobiliário e decoração) 

 
Os outorgantes acordam que, caso o Comodante 
requeira a devolução definitiva ou temporária das 
peças objeto do presente protocolo, a sua recolha, 
embalagem e desembalagem será efetuada nos 
moldes seguintes: 
 
a) A embalagem dos bens de mobiliário e 
decoração na origem é da responsabilidade do 
Comodante, devendo todo o processo ser 
acompanhado por pessoal especializado, com a 
indicação do nome, cargo e categoria profissional; 
 
b) A recolha na origem será da responsabilidade do 
Comodante; 
 
c) A sua desembalagem deverá ser realizada nas 
instalações do Colégio Militar. 

 
Cláusula Quinta 

(Responsabilidade pelas despesas) 
 

O Comodatário compromete-se a assumir: 
 
a) A responsabilidade por todas as despesas 
relacionadas com a segurança, manutenção, 
conservação e restauro dos bens de mobiliário e 
decoração; 
 
b) Os encargos inerentes à celebração de contrato 
de seguro das peças cedidas; 
 
c) Despesas com qualquer desvio, extravio ou 
dano. 

 
Cláusula Sexta 

(Transporte dos bens de mobiliário e decoração) 
 

1. O transporte dos bens de mobiliário e decoração 
do Convento ou Instituto de Odivelas para as 
instalações do Colégio Militar, e respetivo retorno, 
será realizado por mútuo acordo das partes, 
através de companhia transportadora, cuja 
contratação e pagamento é da responsabilidade 
do Comodante, de acordo com datas previamente 
acordadas. 
 
2. Caso advenham circunstâncias não previstas, 
como atrasos das companhias transportadoras, 
por razão de greves, condições atmosféricas 
adversas, tráfego, problemas técnicos, ou 
problemas operacionais, o Comodante não poderá 
ser responsável por este facto devendo, no 
entanto, cooperar no sentido de serem 

ultrapassados todos os obstáculos que impeçam a 
boa continuidade do processo previsto no 
presente contrato. 

 
Cláusula Sétima 

(Seguros) 
 

O Comodatário compromete-se a assumir o 
encargo do seguro, de acordo com o valor 
patrimonial dos bens de mobiliário e decoração, 
nas seguintes condições: 
 
a) A companhia de seguros contratada deverá ter 
o acordo das partes; 
 
b) A abrangência do seguro deverá cobrir as 
situações que impliquem todos os riscos 
nomeadamente, acidente, roubo, incêndio ou 
perda total; 
 
c) Durante a estadia, assegura a cobertura dos 
riscos de incêndio, raio e explosão, roubo, quebra, 
danos, danos por água resultantes de tempestade 
e inundação, atos maliciosos ou de sabotagem, 
abalos sísmicos e fenómenos da natureza, 
depreciação ou perda artística resultante de 
sinistro ocasionado por risco coberto, incluindo as 
resultantes de variações higrométricas acidentais 
ou fortuitas, independentemente do valor da 
reparação;  
 
d) Em caso de ocorrência duma disputa legal com 
a companhia de seguros, o Comodatário deverá 
garantir todas as perdas e responsabilizar-se pela 
indemnização das mesmas, de acordo com o 
estipulado no contrato de seguro e durante o 
período que o processo correr em tribunal.  

 
Cláusula Oitava 

(Resolução e denúncia) 
 

1. Quando o Comodante, por razões de força maior, 
se encontrar na contingência de cancelar a 
cedência, essa responsabilidade não poderá ser 
imputada ao Comodatário, assumindo o 
Comodante a responsabilidade de todas as 
operações. 
 
2. O Comodante poderá requerer os bens de 
mobiliário e decoração, com a antecedência 
mínima de 60 dias. 
 
3. O Comodante poderá fazer cessar o presente 
Protocolo de cedência temporária, a qualquer 
momento, desde que avise, por escrito, com 
antecedência mínima de 4 meses. 
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Cláusula Nona 
(Prazo de Vigência) 

 
O presente Protocolo é válido por um período de 5 
anos, a partir da data da sua assinatura, salvo 
denúncia, de qualquer um dos outorgantes, 
comunicada nos termos do número 3 da Cláusula 
anterior, podendo ser renovado por iguais 
períodos, mediante acordo escrito das partes. 

 
Cláusula Décima 

(Incumprimento do Protocolo) 
 

O não cumprimento do presente Protocolo, 
independentemente do resultado de outras 
questões de natureza administrativa ou judicial, 
faz incorrer a parte faltosa no pagamento das 
quantias despendidas em resultado do mesmo. 
 
Feito em triplicado, ficando cada um dos 
outorgantes com um exemplar e outro arquivado 
na Direção de História e Cultura Militar. 
 
Odivelas, em  ___________ de 2020 
 
Pelo Exército: 
Assinatura: 
 
------------------------------------------------------------- 
Coronel Art António Emídio da Silva Salgueiro 
(Diretor do Colégio Militar) 
 
 
Pelo Município de Odivelas: 
Assinatura: 
 
------------------------------------------------------------ 
Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins 
(Presidente da Câmara Municipal de Odivelas)» 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO 
 

 
 

VIATURAS  
 
Aquisição dos seguintes veículos, por ocupação e 
destino final dos mesmos através de alienação 
para desmantelamento qualificado por empresa 
certificada e contratada para o efeito, nos termos 
do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/3305, de 2020.05.18: 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

108/VIAT/OD/16 Audi A6 18-15-IT 

05/VIAT/OD/20 Opel Corsa 54-78-TG 

14/VIAT/PV/OL/20 Fiat Punto 02-44-DI 

142/VIAT/PO/FA/19 VW Golf XF-60-27 

51/VIAT/OD/20 Lancia Delta 73-05-HD 

201/VIAT/OD/19 Renault Megane 11-52-NA 

171/VIAT/FA/10 Peugeot 106 38-45-BF 

28/VIAT/OD/13 Desconhecido 42-83-GU 

180/VIAT/OD/19 Atrelado S/matricula 

182/VIAT/OD/19 Audi A4 29-95-IL 

183/VIAT/OD/19 Citröen Xsara 98-49-UR 

195/VIAT/OD/19 Mazda 929 09-HD-04 

196/VIAT/OD/19 Fiat Marea S/matricula 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 
 

Atribuição de um subsídio extraordinário, no 
montante total de €53.275,00 (cinquenta e três mil, 
duzentos e setenta e cinco euros), no âmbito da 
pandemia COVID 19, para apoio às Instituições 
Sociais, com acordo de cooperação que possuam 
resposta de apoio à infância, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência e à família, enquadradas 
no eixo social do PAMO, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3520, de 2020.05.27: 
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Apoio por utente com acordo de cooperação 

Centro de Convívio 
 

Centro de 
Atividades 

Ocupacionais 
 

Fórum Sócio-
Ocupacional 

 
Centro de Apoio 

Familiar e 
Aconselhamento 

Familiar 
 

Centro Comunitário 

Centro de 
Dia 

Serviço de 
Apoio 

Domiciliário 

Estrutura 
Residencial para 
Pessoas Idosas 

 
Lar Residencial 

 
 

Residência 
Autónoma 

 

Centro de 
Acolhimento 
Temporário 

Centro de 
Atividades 

Tempos Livres 
Creche 

Estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar 

€10,00 €15,00 €20,00 €20,00 €20,00 €15,00 €20,00 €20,00 

 
 
 
 

Freguesia Entidades Respostas Sociais 
N.º Utente com 

Acordo de 
Cooperação 

Apoio 
Extraordinário por 

resposta 

Apoio 
Extraordinário 

Total 

ODIVELAS 

Centro Infantil de 
Odivelas                       

(Gestão do Centro 
Comunitário Paroquial de 

Famões) 

Creche Familiar 
84 1.680,00 € 

5.860,00 € 

Creche 
39 780,00 € 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 120 2.400,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 
50 1.000,00 € 

Associação de Paralisia 
Cerebral de Lisboa - 
Centro Dr. José de 
Azeredo Perdigão 

Creche 
66 1.320,00 € 

2.560,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 
28 560,00 € 

Lar Residencial 
24 480,00 € 

Residência Autónoma 
10 200,00 € 

Associação de Jardins 
Escolas João de Deus 

Creche 
48 960,00 € 

2.020,00 € 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 40 800,00 € 

Centro de Acolhimento Temporário - 
Casa Rainha Santa Isabel 

13 260,00 € 

Associação de 
Solidariedade Social dos 
Moradores do Bairro das 

Patameiras 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 90 1.800,00 € 

2.700,00 € 
Centro Atividades Tempos Livres 

60 900,00 € 

AMOVALFLOR - 
Associação de Moradores 

do Vale do Forno 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 

34 680,00 € 

680,00 € 

Centro Unitário de 
Reformados, Pensionistas 

e Idosos de Odivelas 

Centro de Convívio 
11 110,00 € 

2.430,00 € 

Centro de Dia 
68 1.020,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 
65 1.300,00 € 

Associação Comunitária 
de Saúde Mental de 

Odivelas 
Fórum Sócio-Ocupacional 

25 250,00 € 250,00 € 

Associação Infantil 
Juvenil "O Nosso Recreio" 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 

50 1.000,00 € 1.000,00 € 
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Freguesia Entidades Respostas Sociais 
N.º Utente com 

Acordo de 
Cooperação 

Apoio 
Extraordinário por 

resposta 

Apoio 
Extraordinário 

Total 

PONTINHA E 
FAMÕES 

Jardim Infantil e Popular 
da Pontinha 

Creche 
27 540,00 € 

3.370,00 € 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 110 2.200,00 € 

Centro Atividades Tempos Livres 
42 630,00 € 

Centro Social Paroquial 
da Pontinha - Centro de 
Dia de Santa Maria da 

Urmeira 

Centro de Dia 
45 675,00 € 

1.675,00 € 
Serviço de Apoio Domiciliário 

50 1.000,00 € 

Associação das Obras 
Assistenciais da 

Sociedade S. Vicente de 
Paulo - Centro de Dia da 

Sagrada Família da 
Pontinha 

Centro de Convívio 
12 120,00 € 

2.045,00 € 

Centro de Dia 
75 1.125,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 
40 800,00 € 

Cruz Vermelha 
Portuguesa -Centro de 

Dia de Santo Eloy 

Centro de Dia 
20 300,00 € 

900,00 € 
Serviço de Apoio Domiciliário 

30 600,00 € 

Centro Comunitário e 
Paroquial de Famões 

Creche 
66 1.320,00 € 

5.010,00 € 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 45 900,00 € 

Centro de Atividades de Tempos Livres 
90 1.350,00 € 

Centro de Dia 
40 600,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 
42 840,00 € 

CEDEMA - Associação de 
Pais e Amigos dos 

Deficientes Mentais 
Adultos – 

 O Telhadinho 

Lar Residencial 

24 480,00 € 

680,00 € 
Residência Autónoma 

10 200,00 € 

PÓVOA DE 
SANTO ADRIÃO E 

OLIVAL BASTO 

Centro Social Paroquial 
da Póvoa de Santo Adrião 

Creche 
35 700,00 € 

2.380,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 
50 1.000,00 € 

Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental 

68 680,00 € 

Instituto Português de 
Pedagogia Infantil (IPPI) 

Creche 
45 900,00 € 

3.995,00 € 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 100 2.000,00 € 

Centro Atividades Tempos Livres 
73 1.095,00 € 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

Creche -Centro Infantil Ni-Nó-Ni 
15 300,00 € 

1.260,00 € 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar - Centro Infantil Ni-Nó-Ni 

30 600,00 € 

Creche - Centro Infantil Di-Dó-Di 
18 360,00 € 

Comissão de Reformados 
Pensionistas e Idosos da 
Póvoa de Santo Adrião 

Centro de Dia 
42 630,00 € 

1.130,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 

25 500,00 € 

Irmandade da 
Misericórdia da Póvoa de 

Santo Adrião 

Centro de Dia 
16 240,00 € 

720,00 € 
Estrutura Residencial para Pesssoas 

Idosas 24 480,00 € 
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Freguesia Entidades Respostas Sociais 
N.º Utente com 

Acordo de 
Cooperação 

Apoio 
Extraordinário por 

resposta 

Apoio 
Extraordinário 

Total 

RAMADA E 
CANEÇAS 

Centro Comunitário 
Paroquial da Ramada 

Creche - Sede 
20 400,00 € 

4.890,00 € 

Creche - Creche Santa Teresinha 
44 880,00 € 

Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar 61 1.220,00 € 

Centro de Atividades Tempos Livres 
13 195,00 € 

Centro de Acolhimento Temporário 
6 120,00 € 

Centro de Dia 
37 555,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 
41 820,00 € 

Centro Comunitário 
70 700,00 € 

Associação Comunitária 
Infantil e Juvenil da 

Ramada 

Creche 
64 1.280,00 € 

2.760,00 € 
Estabelecimento de Educação Pré-

Escolar 74 1.480,00 € 

Comissão Unitária de 
Reformados Pensionistas 

e Idosos de Caneças 

Centro de Dia 
40 600,00 € 

1.040,00 € 
Serviço de Apoio Domiciliário 

22 440,00 € 

Casa de Repouso da 
Enfermagem Portuguesa 
e Profissões Auxiliares da 

Saúde 

Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas 118 2.360,00 € 

3.380,00 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 

51 1.020,00 € 

Lar Nossa Senhora da 
Aparecida 

Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas 27 540,00 € 540,00 € 

TOTAL 2922 
53.275,00 € 53.275,00 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO SILVADO 
TERMOS DE REFERÊNCIA E INÍCIO DO PERÍODO DE 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
 

Proposta de Delimitação do Plano de Pormenor do 
Silvado, respetivos Termos de Referência e início 
do período de participação pública, nos termos dos 
artigos 76.º, 80.º e 101.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/3521 de 
2020.05.27. 
 
 
“1. Introdução 
 
O presente Estudo enquadra e define a 
oportunidade de elaboração de um Plano de 
Pormenor (PP) para um conjunto de parcelas 
denominadas, para efeitos deste trabalho, como 
Silvado, de acordo e para efeitos do previsto no n.º 
2 do artigo n.º 147 do Decreto-Lei N.º 80/2015, de 
14/maio, com a atual redação, o Regime Jurídico de 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). O PP 

proposto resulta da área da UOPG 11 - Zona dos 
Pombais e Silvado, do Plano Diretor Municipal de 
Odivelas (PDMO), aprovado na Assembleia 
Municipal de Odivelas, na sessão de 29/junho/2015 
e publicado em Diário da República N.º 171, 2.ª 
Série, de 02/setembro. 
 
2. Localização e características da Área de 
Intervenção 
 
A área de intervenção do PP do Silvado 
corresponde à SubUOPG 11_04, à SubUOPG_05 e a 
parte da SubUOPG 11_07, da UOPG 11 — Zona dos 
Pombais e Silvado, conforme estudo antecedente 
desenvolvido e respetivo esquema diretor, 
aprovado na 16.ª Reunião de Câmara em 
23/agosto/2017. 
 
O território da SubUOPG 11_04 é composto por solo 
urbanizável e tem importância urbanística na 
relação de proximidade que tem com o parque 
urbano do Silvado, pelo facto de ser atravessado 
por um espaço canal para implantação do 
prolongamento da Rua dos Bombeiros 
Voluntários e também, pela adjacência à ribeira do 
Freixinho, que importa valorizar paisagisticamente. 
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O território da SubUOPG 11_05 corresponde, na sua 
totalidade, à classe de solo urbanizável. Contém no 
seu interior um núcleo de ocupações com 
construções degradadas, que interessa erradicar, 
através do desenvolvimento de um novo conjunto 
urbano. 
 
O território da SubUOPG 11_07 contém uma área 
que importa tratar tendo em conta o contexto de 
criação de uma nova frente urbana em 
continuidade com a Proposta a Norte. 
 
3. Antecedentes 
 
A área de intervenção deste PP, pelas suas 
características e localização, tem sido objeto de 
estudo urbanístico, ao nível de planeamento de 
pormenor, nomeadamente o Projeto Urbano dos 
Pombais/ Processo n.º 11568/DPUPE contendo a 
base programática na assunção para a intervenção 
perspetivada e confirmada nos Termos de 
Referência, para a elaboração do Plano de 
Pormenor de Pombais I Odivelas Sul, aprovados na 
5.ª Reunião de Câmara de 10/março/2010, e 
divulgados através do Aviso n.º 7390, do Decreto-
Lei N.º 71, 2.ª Série de 13/abril. 
 
Verificou-se face às contingências, à época que 
este instrumento de planeamento e gestão, não 
mobilizou o interesse do conjunto de proprietários, 
em função da divergência de interesses face ao 
tipo de cadastro em presença e o alargado número 
e diferentes tipos de proprietários. 
 
Foi identificada a necessidade e a oportunidade de 
desenvolvimento da área em causa, pelo que a 
Câmara Municipal deliberou, na 15.ª Reunião em 
24/julho/2019, visando: 
 
 Revogar nos termos do artigo 165.º, n. 1 do CPA a 
decisão que aprovou em 2010 a elaboração do 
Plano de Pormenor Pombais I Odivelas Sul, 
respetivos Termos de Referência e Área de 
Intervenção; 
 
 Retificar a aprovação na 16.ª Reunião de Câmara 
em 23/agosto/2017 dos Termos de Referência do 
Plano de Pormenor Pombais e Freixinho. 
 
Nos termos do Plano Diretor Municipal de 
Odivelas, surge uma nova oportunidade, 
consubstanciada nos objetivos gerais de 
Desenvolvimento UOPG 11 — Zona dos Pombais e 
Silvado, nomeadamente: 
 
 Valorizar os núcleos urbanos antigos, reestruturar 
e requalificar áreas urbanas degradadas e integrar 
estas áreas na cidade recente, evitando a 
adulteração ou perda de valores do património 
urbanístico, arquitetónico e sociocultural; 

 Colmatar o vazio urbano integrando uma nova 
frente de remate urbano como fator qualificador 
de remate urbano, proporcionando 
enquadramento valorizador, face ao Parque 
Urbano do Silvado; 
 
 Consolidar a rede viária de distribuição e as 
acessibilidades do Parque Urbano e 
designadamente a feira do Silvado. 
 
A Área de Intervenção deste PP confina a norte, 
com a área delimitada, em 2019, no âmbito do 
Plano de Pormenor Pombais e Freixinho, com 
proposta concluída e cujo processo se encontra na 
fase final de tramitação. 
 
4. Enquadramento no PMOT em vigor (PDMO) 
 
Ao nível dos Instrumentos de Gestão Territorial 
observa o Plano Diretor Municipal de Odivelas, 
publicado no Diário da República N.º 1171, 2.ª Série, 
de 02/setembro, a coberto do Aviso N.º 10014/2015. 
 
A área de intervenção do PP encontra-se incluída 
na UOPG 11- Zona dos Pombais e Silvado, 
identificada no artigo n.º 66 do Regulamento do 
PDMO/RPDMO. 
 
Assim, os objetivos e conteúdos genéricos 
estabelecidos no RPDMO para as UOPG são: 
 
 Assegurar a oportunidade e procedimentos para 
a avaliação das necessidades de interesse público 
e a definição da estratégica de desenvolvimento 
urbano para a área integrada na UOPG; 
 
 Dar cumprimento às orientações estratégicas de 
política urbanística e às intervenções estruturantes 
aplicáveis; 
 
 Assegurar que o planeamento de pormenor 
possa acontecer a cada momento, de modo 
ajustado às oportunidades e interesses de todos os 
agentes e ativos de forma adequada à estratégia 
de desenvolvimento local definida; 
 
 Garantir a qualificação ambiental e funcional do 
espaço urbanizado e a sua relação com os espaços 
naturalizados e de função ecológica, com especial 
relevância para as componentes de serviço público 
(infraestruturas, equipamentos e espaços 
públicos). 
 
O PP contempla ainda os objetivos gerais de 
desenvolvimento da UOPG 11, que visam: 
 
 Completar a ligação viária marginal à Ribeira do 
Freixinho e reestruturar os núcleos edificados 
localizados entre esta e a Ribeira de Odivelas, 
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procedendo à valorização paisagística e ao 
tratamento das margens das mesmas; 
 
 Desenvolver projetos de espaço público, ao nível 
da circulação e da estadia existente, quer ao nível 
do tratamento da zona adjacente à Ribeira do 
Freixinho (Currais Velhos); 
 
 Criar frente urbana como remate da área 
edificada, marcando uma frente de rio qualificada; 
 
 Prioridade à execução do arruamento adjacente 
ao Parque Urbano e à Feira do Silvado, ligando a 
Avenida dos Bombeiros Voluntários à Rua Padre 
Américo e à Rua António Feliciano Castilho; 
 
 Completar o parque urbano do Silvado na área de 
confluência da Ribeira de Odivelas com o Rio da 
Costa e qualificar as ribeiras e áreas adjacentes; 
 
 Assegurar oferta de estacionamento público 
entre a Av.ª D. Dinis e a Feira do Silvado; 
 
 Implementar o percurso pedestre (Rota do Pão) 
associado ao património cultural arquitetónico 
molinológico definido na Planta de Ordenamento 
- Património Cultural Arquitetónico; 
 
 Adotar nas Zonas Ameaçadas por Cheias (ZAC) as 
medidas necessárias à sua minimização, com vista 
à salvaguarda de pessoas e bens. 
 
5. Objetivos do Plano de Pormenor 
 
Considerando as características do território, a sua 
localização central relativamente à cidade de 
Odivelas e, dado que se trata de solo urbanizável 
que importa garantir que resulte num espaço com 
impacto positivo no território de Odivelas, a sua 
definição deverá ser desenvolvida ao nível do 
Plano de Pormenor, integrando os seguintes 
objetivos: 
 
 Proceder à valorização paisagística e ao 
tratamento das margens da ribeira do Freixinho; 
 
 Desenvolver projetos de espaço público, ao nível 
da circulação e estadia, quer ao nível do 
tratamento da zona adjacente à Ribeira do 
Freixinho, quer ao nível dos novos espaços 
urbanizados; 
 
 Criar frente urbana como remate da área 
edificada, marcando uma frente de rio qualificada 
e relacionando-a com a envolvente; 
 
 Prioridade à execução do arruamento adjacente 
ao Parque Urbano e à Feira do Silvado, ligando a 
Avenida dos Bombeiros Voluntários à Rua Padre 
Américo e à Rua António Feliciano Castilho; 

 Assegurar oferta de estacionamento público 
entre a Av.ª D. Dinis, o Parque Urbano e a Feira do 
Silvado; 
 Adotar nas Zonas Ameaçadas por Cheiras (ZAC) 
as medidas necessárias à sua minimização, com 
vista à salvaguarda de pessoas e bens; 
 
 Beneficiar a criação de um novo conjunto de 
edificado dissipando o atual núcleo construído; 
 
 Assegurar a continuidade da estrutura ecológica 
municipal, junto ao rio da Costa, promovendo a 
ligação entre o parque da Urbanização da Quinta 
da Memória e o parque urbano do Silvado. 
 
Em termos de objetivos específicos para a área 
deste PP temos: 
 
 Qualificação do espaço central de Odivelas; 
 
 Promover o desenvolvimento económico através 
da instalação de atividades económicas; 
 
 Promoção de práticas saudáveis através da 
inclusão de espaços verdes de proximidade 
dotados de equipamentos; 
 
 Promoção da saúde pública através da 
desocupação de espaços degradados e com 
utilizações prejudiciais à saúde pública; 
 
 Erradicação dos fatores de usos prejudiciais e 
inadequados dos espaços; 
 
 Ampliação do parque urbano com a dotação de 
áreas verdes com espaços de estadia e lazer; 
 
 Inclusão de equipamentos para prática 
desportiva, entre os quais um pavilhão desportivo. 
 
O PP a desenvolver terá como referência a 
normativa do PDMO em vigor. 
 
Desta forma, está conformada a sua realização, 
dando cumprimento integral da normativa 
constante das peças constituintes do PDMO - 
Plantas de Ordenamento, de Condicionantes e 
Regulamento - conforme extratos que se juntam 
em anexo. 
 
Ao nível da classificação e qualificação do solo, a 
área de intervenção é abrangida pelas categorias 
de espaços, previstos, nomeadamente, nos artigos 
n.º 28, 37 e 39 do PDM: 
 
 Solo Urbano - Urbanizável - Central - Nível 1; 
 
 Solo Urbano - Urbanizado Consolidado - Central - 
Nível 1; 
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 Solo Urbano - Urbanizado Consolidado - Verde. 
 
Sendo as duas últimas classes de espaços muito 
residuais. 
Nas áreas abrangidas por Servidões 
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, 
aplicam-se os respetivos regimes jurídicos em 
vigor, que prevalecem sobre o regime de uso do 
solo regulamentado pelo PDMO. 
 
6. Critérios de Delimitação do Plano de Pormenor 
 
A delimitação deste PP consiste na fixação em 
planta cadastral dos limites físicos da área, com 
identificação de todos os prédios abrangidos, nos 
termos previstos nos artigos n.º 101, 102 e 107 do 
RJIGT. 
 
O PP deverá abranger uma área suficientemente 
vasta para constituir um perímetro com 
características da unidade e autonomia 
urbanísticas, integrando as áreas a afetar a 
espaços públicos e equipamentos previstos nos 
Planos de Ordenamento e estabelecendo uma 
correta articulação funcional e formal com as áreas 
contíguas, quer sejam espaços já consolidados ou 
ainda por consolidar, desde que não prejudique o 
ordenamento urbanístico desses espaços e não 
inviabilize a oportunidade do correto 
procedimento em sede de operação urbanística. 
 
O PP visa, deste modo, assegurar um 
desenvolvimento urbano harmonioso da área 
delimitada e garantir a justa repartição de 
benefícios e encargos pelos proprietários 
abrangidos. 
 
No presente caso, a delimitação proposta para o 
PP do Silvado corresponde aos vários artigos do 
Cadastro Predial Geométrico Rústico, que 
compreende uma área do território com 
identidade urbana geográfica, apresentando um 
nível significativo de autonomia e para a qual o 
PDMO define um programa urbanístico específico. 
Assim, este PP constitui um instrumento 
orientador para efeitos de gestão municipal deste 
território, servindo de referência e apoio à 
apreciação, acompanhamento e programação das 
operações urbanísticas requeridas para esta área. 
 
Para efeitos de delimitação do PP foram ainda 
considerados os limites do cadastro geométrico 
decorrentes do levantamento topográfico e 
constantes nos elementos cartográficos, em 
anexo. 
 
A área de Intervenção do Plano tem uma área 
aproximada de 3,00ha (30.200m2). 
 
 

N. 9 

Prédio 

Área (ha) 

Nome do 
Prédio 

Secção Freguesia 
Total 

Integrada 
no Plano 

de 
Pormenor 

55 1,328 Parcial 
Pombais e 

Silvado 
L Odivelas 

57 0,080 Total Silvado L Odivelas 

59 0,537 Parcial 
Alto do 
Barro 

L Odivelas 

60 0,486 Parcial 
Alto do 
Barro 

L Odivelas 

61 0,540 Parcial 
Casal dos 
Apóstolos 

L Odivelas 

93 0,740 Parcial Francas L Odivelas 

94 0,892 Parcial Apóstolos L Odivelas 

(…)” 
(Plano de Pormenor do Silvado, Termos de Referência, 

maio / 2020, página 2 a 7.) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
DO BAIRRO QUINTA DAS PRETAS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 4822/RC 

 
Receção definitiva das obras de urbanização do 
Bairro Quinta das Pretas, na União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/34 de 2020.05.21, nos 
seguintes termos: 
 
Receber definitivamente as obras de urbanização, 
ao abrigo do art.º 87.º do Dec. Lei 555/99 de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, com a 
homologação do Auto de Vistoria; 
 
Libertar a caução no valor de 110.580,98€ (cento e 
dez mil, quinhentos e oitenta euros e noventa e 
oito cêntimos), prestada por primeira hipoteca 
legal sobre todos os lotes que integram a AUGI, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação; 
 
Não autorizar a libertação das garantias prestadas 
por lotes, cujas comparticipações à Comissão de 
Administração Conjunta estejam em mora, de 
acordo com o n.º 6 do art.º 27.º da Lei 91/95 de 02 
de setembro, na sua atual redação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2001 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO TRIGACHE NORTE AUGI 1 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 05/2001, 
para o lote 129, do Bairro Trigache Norte AUGI 1, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões. O 
pedido de 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 diz 
respeito à alteração de loteamento, titulada pelo 
alvará n.º 5/2001, e tem como objetivo a alteração 
de parâmetros urbanísticos com vista à legalização 
da edificação existente no lote 129, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/30 de 
2020.05.13, nas seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 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 art.º 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atual e no art.º 49.º e n.º 2 
do art.º 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor de 4.649,40€ (quatro mil, 
seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta 
cêntimos) como compensação pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (35,00m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no art.º 49.º e n.º 2 do art.º 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 01/2000 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

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

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 01/2000, 
para o Lote 21, do Bairro Granjas Novas, na União 
das 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 com vista à legalização da 
edificação existente no lote 21, nos termos da 
informação técnica do setor de arquitetura e de 

acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/38 de 2020.05.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 01/2000 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

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

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 01/2000, 
para o Lote 207, do Bairro Granjas Novas, na União 
das 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 do lote 207, nos termos 
da informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/39 de 2020.05.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2001 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO TRIGACHE NORTE AUGI 1 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 05/2001, 
para o lote 237, do Bairro Trigache Norte AUGI 1, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões. O 
pedido de 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 diz 
respeito à alteração de loteamento, titulada pelo 
alvará n.º 5/2001, e tem como objetivo a alteração 
de parâmetros urbanísticos com vista à legalização 
da edificação existente no lote 237, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/42 de 
2020.05.27, nas seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 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 art.º 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atual e no art.º 49.º e n.º 2 
do art.º 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor de 4.649,40€ (quatro mil, 
seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta 
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cêntimos) como compensação pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (35,00m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no art.º 49.º e n.º 2 do art.º 99.º do 
RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica 
respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS QUATRO 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 725, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, por 
depósito caução n.º 12197, de 2020.05.19, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
6.598,82€ (seis mil quinhentos e noventa e oito 
euros e oitenta e dois cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes 
ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, 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, nos 
termos da informação técnica e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/35, de 
2020.05.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS QUATRO 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 04/2011 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 726, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, por 
depósito caução n.º 12170, de 2020.05.19, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
8.484,19€ (oito mil quatrocentos e oitenta e quatro 
euros e dezanove cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 4/2011, 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, nos termos 
da informação técnica e de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/36 de 2020.05.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO SOL NASCENTE 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2007 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 118, inserido no Bairro Sol Nascente, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, por 
depósito caução n.º 10364, de 2020.05.11, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
3.224,05€ (três mil duzentos e vinte e quatro euros 
e cinco cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2007, de 27 de dezembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/40 de 2020.05.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

“DESPACHO N.º 01/VMLV/2020 
 
Assunto: Subdelegação de Competências no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereadora Mónica 
Vilarinho, Francisco José Lourenço da Silva 
Baptista 
 
 
Tendo em consideração o n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Adjunto, Francisco José Lourenço 
da Silva Baptista, o exercício das competências 
abaixo indicadas, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente, conforme 
Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
dia 12 de junho de 2020, nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 
 
Odivelas, 09 de junho de 2020 
 
 

A Vereadora 
Por delegação e subdelegação de competências  

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

 
(Mónica Vilarinho)” 

 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 02/VSS/2020 
 
Assunto: Subdelegação de Competências na 
Adjunta do Gabinete de Apoio à Sra. Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, Andreia Susana 
Pinto Morgado 
 
Atento o Princípio da Desconcentração 
Administrativa, consagrado no n.º 2 do artigo 267º 
da Constituição da República Portuguesa e com 
vista a uma administração mais célere, económica 
e eficaz, nos termos do n.º 6 do artigo 42º do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais e atento o disposto nos artigos 44º a 50º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro, pelo presente Despacho, subdelego, na 
Adjunta, Andreia Susana Pinto Morgado, o 
exercício das competências abaixo indicadas, que 
me foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos do Despacho n.º 42/PRES/2018, de 28 de 
setembro de 2018, durante o meu período de 
férias, de 25 de junho a 3 de julho de 2020, inclusive, 
nos seguintes termos e limites: 
 

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

 
Odivelas, 15 de junho de 2020 
 

A Vereadora 
Por Delegação e Subdelegação de Competências 

do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
Despacho N.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
(Susana Santos)” 
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EDITAIS 
 

 
 

“EDITAL N.º 50/PRES/2020 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2003 do 
Bairro Vale Pequeno 

Freguesia de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2003 do 
Bairro Vale Pequeno para o Lote 354, consideram-
se notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo. 
 
O processo de loteamento n.º 47685/RC encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 13 de maio de 2020 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

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

32º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 32.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 5/89, do Bairro Casal da Silveira. 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 861, descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob o número 759/19920326, aprovada, através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 5.ª 
Reunião Ordinária, de 04 de março de 2020. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na variação de parâmetros urbanísticos para o lote 861, 
visando o aumento do número de fogos, bem como das áreas de implantação e construção, com vista à sua 
legalização, sem reflexo na Planta Síntese em vigor. 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS  
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 

2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DO LOTE 
 

Alvará n.º 5/89 Alteração ao Alvará n.º 5/89 

Lote 
Área 
Lote 
[m2] 

Área 
Impl. 
[m2] 

Área 
Cons. 
[m2] 

pisos fogos Anexo 
Área 
Lote 
[m2] 

Área 
Impl. 
[m2] 

Área 
Cons. 
[m2] 

pisos fogos Anexo 

861 787 194,25 642,55 3 3 a) 787 230 690 3 6 a) 

Diferença 0 +35,75 +47,45 0 +3 0 

 
a) Cláusula n.º 7 do regulamento do alvará de loteamento que prevê um anexo com 10% da área do lote com 
um valor máximo de 28m2. 
 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 
 

Área dos prédios a lotear (m2) ………………………………………………………………………………………………………. 405.139,78 

Área total dos lotes (m2) ………………………………………………………………………………………………………………….. 227.923,28 

Área de cedência para equipamento e espaços verdes de utilização coletiva (m2)  24.770,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ….. 152.446,50 

Índice de construção/ utilização ………………………………………………………………………………………………….. 0,58 

Área de construção total (m2) ………………………………………………………………………………………………………. 236.236,73 

Área de construção destinada a habitação (m2) …………………………………………………………………… 236.236,73 
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Índice de ocupação …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,27 

Área de ocupação (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………. 107.637,29 

Número total de lotes ………………………………………………………………………………………………………………………. 879 

Número total de fogos …………………………………………………………………………………………………………………….. 1644 

Densidade habitacional (f/ha) ………………………………………………………………………………………………………. 41 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Ao lote 861 não se aplica o disposto no n.º 2 do Regulamento do Bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO  
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área de para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
pública. 
 
5. ESTACIONAMENTO 
 
As necessidades de estacionamento público decorrentes da presente pretensão estão asseguradas. 
 
No âmbito da legalização, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no Artigo 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
6. TAXAS URBANÍSTICAS  
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 1.590,35 (mil quinhentos e noventa euros e trinta e cinco 
cêntimos), e foi cobrada, com redução de 50% da TMU, através da guia n.º 5034 de 29/04/2020. 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 15 de maio de 2020.  
 
Município de Odivelas, 15 de maio de 2020. 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
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AVISO 
 

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

33.º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 33.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 5/89, do Bairro Casal da Silveira. 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 681D, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o número 115/19920326, aprovada, através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 
5.ª Reunião Ordinária, de 04 de março de 2020. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na retificação da designação do lote 681D, bem como o 
aumento da área de implantação e construção previstas para o lote, conforme consta na Planta Síntese em 
anexo. 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS 
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 

Alvará n.º 5/89 Alteração ao Alvará n.º 5/89 

Lote 
Área 
Lote 
[m2] 

Área 
Impl. 
[m2] 

Área 
Cons. 
[m2] 

pisos fogos Anexo 
Área 
Lote 
[m2] 

Área 
Impl. 
[m2] 

Área 
Cons. 
[m2] 

pisos fogos Anexo 

681D 511 150 a) 300 2 1 b) 511 200 400 2 1 50 

Diferença 0 +50 +100 0 0 +22 

 
a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para moradias isoladas um índice 
máximo de implantação de 40%, com um valor máximo de 150m2 para lotes superiores a 400m2. 
 
b) Cláusula n.º 7 do regulamento do alvará de loteamento que prevê um anexo com 10% da área do lote com 
um valor máximo de 28m2. 
 
Os parâmetros alterados estão representados a negrito 
 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 
 

Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………………………………………………………………… 405.139,78 

Área total dos lotes (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 227.923,28 

Área de cedência para equipamento e espaços verdes de utilização coletiva (m2) …. 24.770,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ……... 152.446,50 

Índice de construção/ utilização ………………………………………………………………………………………………………. 0,58 

Área de construção total (m2) …………………………………………………………………………………………………………… 236.336,73 

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………………... 236.336,73 
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Índice de ocupação ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,27 

Área de ocupação (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 107.687,29 

Número total de lotes ………………………………………………………………………………………………………………………….. 879 

Número total de fogos ………………………………………………………………………………………………………………………… 1644 

Densidade habitacional (f/ha) ………………………………………………………………………………………………………….. 41 

 
Os parâmetros alterados estão representados a negrito 

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Foi alterada a designação do lote 681D na Planta Síntese, em conformidade com as confrontações constantes 
da certidão permanente do registo predial. 
 
No âmbito da edificação, serão respeitados os seguintes afastamentos preconizados no Artigo 106.º do RMEU: 
3m relativamente aos limites frontal e laterais e de 5m a tardoz. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área de para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
pública. 
 
5. ESTACIONAMENTO 
 
As necessidades de estacionamento público decorrentes da presente pretensão estão asseguradas. 
 
No âmbito da edificação, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no Artigo 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
 
• Planta Síntese, de 04 de maio de 2020. 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 2.698,99 (dois mil seiscentos e noventa e oito euros e 
noventa e nove cêntimos), e foi cobrada, com redução de 50% da TMU, através da guia n.º 5179 de 06/05/2020. 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 18 de maio de 2020. 
 
Município de Odivelas, 18 de maio de 2020. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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AVISO 
 

“Alvará de Loteamento n.º 14/89 – B.º CASAL DO RATO 
 

9.º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 9.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 14/89 do Bairro Casal do Rato.  
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 9, 175, 176 e 177, descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, sob os números 3467/20140819, 3420/20140414, 3502/20150805 e 3468/20140819 da 
freguesia de Pontinha, aprovada, através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 24.ª reunião 
ordinária de 13 de dezembro de 2019.  
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na eliminação dos lotes 176 e 177, por anexação ao lote 175, 
na alteração dos parâmetros urbanísticos dos lotes resultantes, 9 e 175, com aumento do número de fogos e 
eliminação da área afeta a atividades económicas, com a reconfiguração do desenho urbano da área 
envolvente destes lotes, incluindo o acerto de extremas entre o lote 175 e a parcela B de cedência para 
equipamentos públicos, sem alteração da área desta última.  
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS  
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 

Parâmetros prévios Parâmetros alterados 

Lote 
Área 
do 

Lote 
A.O. 

A.C. 
Total 

A.C. 
Habit. 

A.C. 
A.E. 

Fogos 
A.E. 
(un.) 

Pisos Lote 
Área 
do 

Lote 
A.O. 

A.C. 
Total 

A.C. 
Habit. 

A.C. 
A.E. 

Fogos 
A.E. 
(un.) 

Pisos 

9 2.540 1.750 6.580 6.450 130 42 2 4 9 2.134 1.919 6.080 6.080 0 56 0 4 

175 720 400 1.450 1.450 0 8 0 4 175 2.696 2.115 6.500 6.500 0 60 0 4 

176 460 400 1.500 1.390 110 7 1 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

177 1.410 900 3.050 2.800 250 15 3 4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Total 5.130 3.450 12.580 12.090 490 72 6  Total 4830 4034 12580 12580 0 116 0  

Diferença -2 -300 +584 0 +490 -490 +44 -6  

 
Legenda: A.O. – Área de Ocupação; A.C. – Área de Construção; Habit. – Habitação; A.E. – Atividades Económicas; F. – Fogos; P. – Pisos. 

 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO  
 

Área dos prédios a lotear (m2) ………………………………………………………………………………………………………………..……………….205 000,00 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117.034,30 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) …………………………………………………………….3.120,00 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) ………………………………………………………………24.189,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) …………………………………63.776,70 

Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………327 

Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….656 

Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………32 

Lugares de estacionamento exteriores (*) ………………………………………………………………………………………………………………………….180 

Lugares de estacionamento interiores (*)……………………………………………………………………………………………………………………………..37 
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Total de estacionamentos (*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..217 

(*) Referentes à área de intervenção do presente aditamento. ……………………………………………………………………………………………………………. 

Os parâmetros alterados estão representados a negrito. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. CONDIÇÕES PARTICULARES  
 
3.1. As condições indicadas no 1.º aditamento ao alvará de loteamento n.º 14/89, emitido em 11-11-2011, 
referentes aos lotes abrangidos pelo presente aditamento, são substituídas pelas do presente aditamento.  
 
3.2. Na sequência do acerto de extremas entre o lote 175 e a parcela B, a titular do aditamento obriga-se a 
reconstruir o muro de vedação e a repor os equipamentos lúdicos existentes no logradouro da parte da 
parcela B, ocupada em regime de comodato pelo Grupo de Danças e Cantares do Casal do Rato, bem como 
à execução das restantes beneficiações acordadas entre as partes.  
 
3.3. Nos procedimentos urbanísticos para realização de obras de edificação, é obrigatória apresentação de 
projeto de estaleiro e o pagamento das taxas previstas na lei, quando estes ocupem a via pública.  
 
3.4. Não serão emitidas autorizações de utilização para as edificações sem que se encontrem concluídos 
todos os arranjos exteriores envolventes aos lotes, incluindo os passeios.  
 
3.5. Constitui encargo do proprietário de cada lote, a reparação de eventuais danos causados nas 
infraestruturas, aquando da construção dos edifícios, nomeadamente lancis e passeios, se aos mesmos der 
causa aquando da sua construção, ficando a emissão da autorização de utilização, condicionada à total 
conclusão destes trabalhos.  
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração.  
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO  
 
As alterações aprovadas pelo presente aditamento repercutem-se no aumento das necessidades de 
cedências para equipamentos de utilização pública, em 32,67 m2. Pela falta de áreas de cedência para 
equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos termos previstos no artigo 
44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação atual.  
 
5. ESTACIONAMENTO  
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento públicos e privados 
estabelecidos no presente aditamento, devendo também ser cumprido o disposto no anexo VII do 
regulamento do PDM publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 171 — 2 de setembro de 2015.  
 
6. OBRAS DE URBANIZAÇÃO  
 
O presente aditamento compreende a execução de obras de urbanização, na área envolvente dos lotes 9 e 
175, incluíndo a conclusão da Rua da Portela entre a Rua de Portugal e a EM 542 e a execução do arruamento 
interno entre os referidos lotes.  
 
7. CONDIÇÕES RELATIVAS ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO  
 
As obras de urbanização serão executadas numa fase única.  
 
O prazo para a execução das obras de urbanização é de 24 meses.  
 
Município de Odivelas, 27 de maio de 2020.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Listagem dos atos com eficácia externa praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar 
Valles, no uso da competência delegada/subdelegada 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
através do despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de 
setembro, no âmbito da Divisão de Fiscalização 
Municipal, no período compreendido entre 01 a 31 de 
maio de 2020, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/3642, de 2020.06.03 (edoc/2020/30791): 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA  
– 01/05/2020 a 31/05/2020 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, 
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 
18/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.05 
Data da remoção: 2020.05.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Zafira, com a 
matricula 43-83-SR nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
54/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Datsun, com a 
matricula NH-49-44, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 55/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.24 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matricula 67-81-HX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
56/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.24 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Chrysler Voyager, com 
a matricula 01-99-PP, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 57/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matricula M-7386-ZL, nos termos do disposto nos Art.º 
5 e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 59/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.03.06 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 407, com a 
matricula 94-SM-54, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
58/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.03.06 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Modus, com a 
matricula 15-LM-04, 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/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.03.05 
Data da remoção: 2020.05.08 
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Assunto: Remoção de um veículo Microcar, com a 
matricula 95-ER-61, 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/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.03.05 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi 80, com a 
matricula 73-56-FR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
62/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.08 
Data da remoção: 2020.05.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volvo XC 90, com a 
matricula NE-121071, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
60/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matricula 90-46-QD, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 61/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 75-64-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 nº 
19/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.12 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Smart, com a 
matrícula 46-FO-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 
63/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 78-28-LB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
64/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.04.15 
Data da remoção: 2020.05.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 36-65-FE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
65/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.11 
Data da remoção: 2020.05.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vivaro, com a 
matrícula 20-42-UL, 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/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 22-68-IQ, 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/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.05.14 
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Assunto: Remoção de um veículo Citroen Jumper, com 
a matrícula 32-89-ZV, 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/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.10 
Data da remoção: 2020.05.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Mégane, com 
a matrícula 60-77-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 66/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.05.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 43-46-GT, 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/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.03.05 
Data da remoção: 2020.05.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo MG 25, com a 
matrícula 36-66-UR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
28/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.27 
Data da remoção: 2020.05.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Mégane, com 
a matrícula 20-47-GN, 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 67/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.11 
Data da remoção: 2020.05.21 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Toyota Auris, com a 
matrícula 49-HR-36, 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/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.29 
Data da remoção: 2020.05.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Mégane, com 
a matrícula 05-72-OX, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 29/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.11.18 
Data da remoção: 2020.05.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Golf, com a 
matrícula 38-36-QS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
68/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.21 
Data da remoção: 2020.05.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Combo, com a 
matrícula 11-74-PT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
73/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.25 
Data da remoção: 2020.05.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Saxo, com a 
matrícula 90-04-NG, 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 71/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.20 
Data da remoção: 2020.05.28 
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 01-55-LJ, 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/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.20 
Data da remoção: 2020.05.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen C3, com a 
matrícula 38-BU-13, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
72/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.05.28 
Data da remoção: 2020.05.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
31/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.03.11 
Data da remoção: 2020.05.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Carocha, 
com a matrícula CS-79-81, 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/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.03.05 
Data da remoção: 2020.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


