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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 5 de agosto de 2020 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PONTO A RETIRAR 
 

 
 

RETIRAR O PONTO 4.1 DA PRESENTE REUNIÃO 
 

Retirada do ponto 4.1, intitulado “Proposta de 
Atribuição das Comparticipações Financeiras para 
Implementação das Medidas 1 - Atividade Regular 
e 2 - Aquisição de Bens, Serviços e Equipamentos 
no âmbito do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO) - Eixo da Cultura”, da Ordem de 
Trabalhos da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇO DE VETERINÁRIA MUNICIPAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO PREÇÁRIO DO 
SERVIÇO DE VETERINÁRIA MUNICIPAL 

 
Alteração do preçário do Serviço de Veterinária 
Municipal, de acordo com o proposto e nos termos 
constantes na informação n.º Interno/2020/5936, 
de 2020.07.29: 
 
 
“(…) Neste sentido, propõe-se proceder às 
alterações do tarifário, atualmente vigente no 
Consultório Médico Veterinário Municipal, 
passando esta a ter a seguinte redação: 

 
 

Capitulo V 
 

Consultório Médico Veterinário Municipal e 
Médico Veterinário Municipal 

 

SECÇÃO I 
Serviços de consulta e outros serviços e atos 

técnicos 
 
 

Artigo 131º 
Consulta a animais de companhia 

 
Pela consulta de animais de companhia são 
devidos os seguintes valores: 
 
a) Consulta base (20 minutos) – €18,06 
 
b) Consulta subsequente ou segundo animal – 

€9,79 
 
c) Tratamento: 
 
c.1) Tipo I (administração de AB e/ou anti 
inflamatório até 3 ml) – €4,57 
 
c.2) Tipo II (quando administrado outro injetável 
não discriminado no tipo I) – €9,14 
 
c.3) Tipo III (incluí pensos de grande dimensão e/ou 
injetáveis não discriminados no Tipo I e II) – €14,80 
 
d) Penso pequeno (mudança pós cirúrgica de 
OVH) - €3,48 
 
e) Penso médio – (penso Otohematoma) - €7,40 
 
f) Boletim sanitário de cão e gato – €4.57 (isento de 
Iva) 

 
 

Artigo 132.º 
Outros atos técnicos para além de consultas 

 
Pelos atos técnicos, para além da consulta, são 
devidos os seguintes valores: 
 
a) Colheita de urina mais análise com fita mais 
exame sedimento – €12,62 
 
b) Observação microscópica de esfregaço ou 
raspagem – €10,23 
 
c) Rastreio Leishmaniose – €15,88 
 
d) Rastreio Felv/FIV – €16,53 
 
e) Administração de soros – €6,96 
 
f) Administração de medicação: 
 
f.1) Felídeos: 
 
f.1.1) Até 2,5Kg – €8,05 
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f.1.2) Mais de 2,5Kg – €8,49 
 
f.2)Canídeos: 
 
f.2.1) De 2kg até 3,5kg – €8,49 
 
f.2.2) De 3,5kg até 7,5kg – €9,14 
 
f.2.3) De 7,5kg até 15kg – €10,88 
 
f.2.4) De 15kg até 30kg – €11,97 
 
f.2.5) De 30kg até 60kg – €14,15 

 
 

Artigo 133.º 
Outros serviços 

 
1 - Pela prestação de serviços sem consulta, são 
devidos os seguintes valores:  
 
a) Identificação com Transponder – €6,75 
 
b) Registo da informação (SIAC) – €5,66 
 
c) Eutanásia: 
 
c.1) Cães até 20kg – €24,81 
 
c.2) Cães com mais de 20kg - €36,78 
 
c.3) Gatos – €20,89 
 
2 - Pela prestação do serviço de vacinação, 
medicação e desparasitação de canídeos e 
felídeos, é devido o montante que resulta do 
somatório da consulta base e dos valores 
legalmente estabelecidos para a vacina, 
medicamentos e desparasitantes ministrados. Se 
aplicável, acresce a este valor do custo legal do 
Boletim sanitário de cães e gatos. 
 
3 - Pela prestação de serviço de vacinação, 
medicação e desparasitação em segundo animal 
ou reforço do programa inicial de vacinação de 
canídeos e felídeos, é devido o montante que 
resulta do somatório do valor da consulta 
subsequente ou segundo animal e do valor da 
vacina, medicamentos e desparasitantes 
ministrados. 
 
4 - Pela administração de progestativo é devido o 
montante que resulta do somatório do valor da 
consulta base e do seguinte valor – €9,14 
 
5 - Tranquilização – €5,01 
 
6 - Anestesia: 
 
a) Anestesia fixa – €18,06 

b) Anestesia volátil – €24,81 
 
7 - Pela prestação de serviço de cirurgia geral 
 
a) Por hora – €87,70 
 
b) Por fração de 15 minutos – €28,94 

 
 

SECÇÃO II 
Atos cirúrgicos com anestesia 

 
Artigo 134.º 

 
1 - Aparelho genital 
 
a) Castração de gato – €53,31 
 
b) Castração de cão: 
 
b.1) Até 15kg – €69,64 
 
b.2) De 15kg até 25kg – €78,12 
 
b.3) De 25kg até 40kg – €90,09 
 
b.4) Mais de 40kg – €117,94 
 
b.5) Ovário-histerectomia até 10kg – €181,06 
 
b.6) Ovário-histerectomia de 10kg até 25kg – €211,53 
 
b.7) Ovário-histerectomia mais de 25kg – €252,43 
 
b.8) Criptorquidia no cão – €158,42 
 
b.9) Ovário-histerectomia da gata – €148,41 
 
2 - Aparelho digestivo 
 
a) Limpeza tártaro-cão (com anestesia) – €62,03 
 
b) Limpeza tártaro-gato (com anestesia) – €44,17 
 
3 - Aparelho Urinário 
 
Cateterização urinária do gato com anestesia – €45,26 
 
4 - Oftalmologia 
 
Ablação da 3.ª pálpebra – €79,21/cada 
 
5 - Outros atos cirúrgicos 
 
a) Redução de hérnia umbilical 
 
a.1) Cão – €79,42 
 
a.2) Gato – €36,78 
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b) Redução de hérnia inguinal – €157,77 
 
c) Ablação meia cadeia mamária: 
 
c.1) Cadela: €221,96 
 
c.2) Gata: €90,55 
 
d)Tumores Cutâneos: €79,21 
 
e) Limpeza do canal auditivo com tranquilização: 
 
e.1) Cão – €45,26 
 
e.2) Gato – 26,55€ 
 
f) Drenagem de hematoma auricular: 
 
f.1) Gatos: €45,26 
 
f.2) Cães menos de 15 kg – €50,92 
 
f.3) Cães de 15kg a 30kg – €67,90 
 
f.4) Cães mais de 30 kg – €82,69 

 
 

SECÇÃO III 
 

Remoção, recolha e eliminação de animais 
mortos ou abandonados 

 
Artigo 135.º 

 
Animais - Remoção, eliminação, alojamento, 

transporte, e restituição 
 

1 - Remoção de cadáveres de animais: 
 
a) Por cadáver – €8,90 
 
b) Por cada cadáver adicional – €3,96 
 
2 - Eliminação de cadáveres de animais, por kg – €2,87 
 
3 - Taxa de alojamento, por dia ou fração – €12,16 
 
4 - Transporte de animais de companhia, por cada 
– €10,38 
 
5 - Por restituição de animais de companhia 
adotados, sem justificativo de índole médica ou 
legal –€50,21 
 
6 - Captura de animais em propriedade privada - 
€30,24 
 
7 - Realização de Vistoria para autorização, em 
prédio urbano, de detenção de animais - €59,55 
 

8 - Realização de Vistoria para autorização, em 
prédio rústico ou misto, de detenção de animais - 
€80,81 
 
9 – Realização de Certificado (sequestro) - €4,57 
 
A estes preços acresce de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Informa-se ainda que, caso estas alterações 
venham a ser aprovadas, os munícipes mais 
carenciados, residentes no Concelho de Odivelas, 
que comprovem os seus rendimentos, pagarão 
somente 20% do valor dos atos médicos praticados 
no Consultório Médico Veterinário Municipal. (…)” 
(excerto da informação n.º Interno/2020/5936 de 
2020.07.29) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE 
MÉDIO/LONGO PRAZO PARA 

EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE INFRAESTRUTURAS 
PROCESSO 17/DMGAG/2020 

 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), na sua 67.ª reunião ordinária, 
realizada em 27 de julho de 2020, foi remetido à 
Câmara Municipal de Odivelas a Proposta 
202/2020, referente à aprovação de minuta de 
contrato com o Banco BPI, S.A., sociedade 
anónima, para contratação de um empréstimo de 
médio/longo prazo, no montante de 11.298.500 € 
(onze milhões, duzentos e noventa e oito mil e 
quinhentos euros), destinado a dotar os SIMAR de 
Loures e Odivelas com os fundos necessários à 
realização de investimentos nas estruturas de 
abastecimento de água. 
 
Conforme deliberado na 5.ª Reunião Extraordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 6 de 
maio de 2020, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10/2020 de 12 de maio), 
e na 6.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, realizada a 25 de junho de 2020, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
14/2020 de 7 de julho), foi autorizada a proposta de 
contratação do empréstimo em causa. 
 
De acordo com a Informação da Direção Municipal 
de Gestão e Administração Geral da Câmara 
Municipal de Odivelas, com o n.º 
Interno/2020/5963, de 2020.07.30, é proposto: 
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A aprovação da Minuta de Contrato de Crédito a 
Médio /Longo Prazo a celebrar com o BPI, S.A. no 
montante de 11.298.500 € (onze milhões, duzentos 
e noventa e oito mil e quinhentos euros), nos 
termos e condições da minuta anexa. 

 
 
 

“MINUTA CONTRATO DE CRÉDITO A MÉDIO / LONGO 
PRAZO 

 
(Abertura de Crédito) 

 
Entre: 
 
Banco BPI, S.A., sociedade anónima, com sede na 
Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial do Porto sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal PTIRNMJ 501 214 
534, com o capital social de €1.293.063.324,98, 
adiante designada por “Banco”, neste ato 
devidamente representada por [●] e por [●], na 
qualidade de procuradores e com poderes para o 
ato;  
 
E: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número [●], 
com sede [●], adiante isoladamente designado por 
“M Loures”, neste ato devidamente representado 
por [●], na qualidade de Presidente da Câmara e 
com poderes para o ato; e 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva número [●], 
com sede [●], adiante isoladamente designado por 
“M Odivelas”, neste ato devidamente 
representado por [●], na qualidade de Presidente 
da Câmara e com poderes para o ato; e 

 
Doravante, M Loures e M Odivelas 
conjuntamente designados por 
“Municípios” 

 
Considerando que: 
 
I. Por deliberações adotadas pelas Assembleias 
Municipais do M Loures e do M Odivelas, ambas 
datadas de 30 de setembro de 2014, tomadas ao 
abrigo do disposto nas alíneas m) e n) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, os Municípios criaram os SIMAR 
bem como o respetivo regulamento de 
organização, objeto de publicitação mediante o 
Aviso n.º 11181/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 193, de 7 de outubro de 2014.  
 
II. Nos termos conjugados da Cláusula Quarta do 
Acordo de Gestão e dos números 4 do artigo 16.º e 

2 do artigo 17.º da Lei n.º 52/2012, os resultados 
positivos, as perdas e as dívidas decorrentes de 
empréstimos são imputáveis aos Municípios, nas 
seguintes proporções: 
 
a) 57% ao M Loures; e 
 
b) 43% ao M Odivelas. 
 
III. Por deliberações da Assembleia Municipal de 
Loures, adotada em sessão [●] 
[ordinária/extraordinária] realizada em [●] de [●] de 
[●], e da Assembleia Municipal de Odivelas adotada 
em sessão [●] [ordinária/extraordinária] realizada 
em [●] de [●] de [●], sob proposta das respetivas 
Câmaras Municipais, foi autorizada a celebração, 
ao abrigo dos artigos 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro e 16.º e 17.º da Lei n.º 50/2012, de 3 de 
agosto pelos Municípios, de um contrato de 
empréstimo de médio/longo prazo junto do Banco 
BPI, até ao montante de €11.298.500,00 (onze 
milhões, duzentos e noventa e oito mil e 
quinhentos euros), destinado a dotar os SIMAR 
com os fundos necessários à realização de 
investimentos nas estruturas de abastecimento de 
água. 
 
É livremente e de boa-fé celebrado, nos termos 
conjugados dos artigos 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro e 16.º e 17.º da Lei 50/2012, de 3 de 
agosto, o presente contrato de crédito que se rege 
pelas cláusulas que a seguir se indicam e que as 
partes se obrigam a cumprir integral e 
tempestivamente. 

 
Primeira 

(Definições) 
 

1. Salvo se diferentemente se estabelecer no 
presente Contrato, as expressões que a seguir se 
indicam quando iniciadas por maiúsculas têm o 
significado seguinte: 
 
(i) Acordo de Gestão: o acordo de gestão dos 
SIMAR celebrado entre os Municípios em 7 de 
outubro de 2014.  
 
(ii) Crédito: o Crédito concedido ao Município dos 
termos do presente Contrato. 
 
(iii) Contrato: o presente Contrato de concessão de 
Crédito. 
 
(iv) Contas DO Municípios: designa, 
conjuntamente, as seguintes contas de depósitos 
à ordem domiciliadas junto do Banco: 
 
a) Conta DO M Loures: a conta nº [●]do M Loures 
junto do Banco; 
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b) Conta DO M Odivelas: a conta n.º [●] do M 
Odivelas junto do Banco; e 
 
(v) Dia Útil: dia completo em que o sistema de 
pagamentos TARGET2 (Trans European 
Automated Real-Time Gross-Settlement Express 
Transfer (TARGET2) System) esteja em 
funcionamento. 
 
(vi) Euribor: corresponde à taxa patrocinada pelo 
European Money Markets Institute em associação 
com a ACI – The Financial Markets Association, ou 
por outra(s) entidade(s) que as substitua(m), 
resultante do cálculo da média das taxas de 
depósitos interbancários para o respetivo prazo 
denominados em EUROS, oferecidas na zona da 
União Económica e Monetária entre bancos de 
primeira linha, ou resultante de qualquer outra 
forma de cálculo aplicável em cada momento para 
determinação da Euribor, quer a mesma seja 
baseada em ofertas, transações ou em qualquer 
outra base simples ou composta, cotada para 
valores spot (TARGET + 2), na base Atual/360, e 
divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na página 
EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a 
substitua, ou no caso de a REUTERS cessar a 
divulgação, na página de outra agência que a 
divulgue. 
 
(vii) Indexante: corresponde à Euribor a 6 (seis) 
meses ou outra taxa que a venha a substituir nos 
termos do Contrato. 
 
(viii) Investimentos: designa os seguintes 
investimentos a que os SIMAR irão proceder nas 
estruturas de abastecimento de água: 
 
a) Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Santo António dos Cavaleiros – Fase I – 
Montante: 1.105.000,00€ 
 
b) Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Santo António dos Cavaleiros – Fase II – 
Montante: 927.000,00€ 
 
c) Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Loures – Fase I – Zona Milharada – 
Montante: 1.131.000,00€ 
 
d) Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Loures – Fase I – Zona Fanqueiro – 
Montante: 2.272.000,00€ 
 
e) Conduta do Reforço de Abastecimento de Água 
à 4.ª Fase do Infantado - Montante: 500.000,00€ 
 
f) Construção do Reservatório dos Pedernais – 
Montante: 1.671.000,00€ 
 
 

g) Substituição das Condutas de Distribuição na 
Codivel – fase I – Montante: 1.105.000,00€ 
 
h) Substituição de Condutas em Famões – fase I – 
Parte 1 – Montante: 808.500,00€ 
 
i) Substituição de Condutas em Famões – fase I – 
Parte 2 – Montante: 1.279.000,00€ 
 
j) Substituição de Condutas nos Concelhos de 
Loures e Odivelas – Montante: 500.000,00€ 
 
(ix) SIMAR: designa os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas 
 
2. Exceto se do contexto resultar o contrário, os 
termos e expressões definidos no número 1 da 
presente cláusula, no singular ou no plural, 
poderão ser utilizados, respetivamente, no singular 
ou no plural, com a correspondente alteração do 
seu significado.  
 
3. Sempre que, no presente Contrato, se utilizem 
expressões como “obrigações emergentes do 
presente Contrato”, “montantes devidos nos 
termos do presente Contrato” ou expressões 
similares, devem as mesmas ser interpretadas 
como incluindo as obrigações emergentes da 
utilização do Crédito concedido e os montantes 
devidos em resultado dessa utilização  
 
4. Qualquer referencia a “incumprimento” ou ao 
“não cumprimento”, constante do presente 
Contrato, inclui, além do incumprimento 
definitivo, referências a situações de simples mora 
ou de cumprimento defeituoso. 
 
5. As epígrafes das cláusulas foram incluídas por 
razões de mera conveniência e não deverão ser 
consideradas na interpretação e integração do 
presente Contrato. 

 
Segunda 

(Modalidade e Montante) 
 

1. O Banco concede aos Municípios um Crédito, na 
modalidade de abertura de crédito, até ao 
montante global de €11.298.500,00 (onze milhões, 
duzentos e noventa e oito mil e quinhentos euros). 
 
2. A não utilização, pelos Municípios, do montante 
total do Crédito, nos termos definidos no número 
1. da subsequente Cláusula Quarta, faz reduzir o 
montante do Crédito ao valor efetivamente 
utilizado. 
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Terceira 
(Prazo e Finalidade) 

 
1. O Crédito é concedido pelo prazo de 14 (catorze) 
anos. 
 
2. O Crédito destina-se ao financiamento dos 
Investimentos. 
 
3. Ao Banco fica assegurado o direito de fiscalizar, 
pela forma que julgar apropriada, a correta 
aplicação dos fundos que faculta. 

 
Quarta 

(Utilização, Confissão de Dívida e Regime das 
Obrigações) 

 
1. A utilização do Crédito será efetuada, mediante 
Crédito na Conta  DO M Loures e na Conta DO M 
Odivelas, em observância da responsabilidade de 
cada um dos Municípios pelo pagamento do 
empréstimo, nos termos previstos nos números 5 
e 6 da Cláusula quarta,, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, deduzido de 15 dias de 
calendário, contados desde a data de emissão do 
Visto do Tribunal de Contas ao presente Contrato, 
desde que estejam verificadas todas as condições 
de utilização previstas no número 8 da presente 
cláusula.  
 
2. Cada pedido de desembolso será efetuado pelos 
SIMAR, com a antecedência de 5 dias úteis 
relativamente à data em que pretenda a sua 
utilização, mediante ofício assinado pelo 
Presidente do Conselho de Administração dos 
SIMAR, indicando o montante do desembolso 
pretendido, a parcela a creditar na conta de cada 
um dos Municípios (respeitando a percentagem 
definida no Considerando II e em 5. Infra) e a data 
pretendida para o crédito, do qual farão parte 
integrante, dois ofícios, remetidos em anexo, um 
assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Loures e outro assinado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, dando acordo aos 
temos do pedido constante do ofício dos SIMAR, 
ficando o pedido sujeito a acordo expresso do 
Banco. 
 
3. A mora ou o incumprimento pelos Municípios de 
qualquer obrigação assumida no presente 
Contrato confere ao Banco o direito de suspender 
a faculdade de utilizar o Crédito pelo tempo em 
que subsistir a mora ou o incumprimento. 
 
4. Os Municípios confessam-se, desde já e 
incondicionalmente, devedores ao Banco das 
importâncias que venham a utilizar nos termos 
dos números anteriores, bem como dos juros que 
as mesmas importâncias venham a vencer e, 
ainda, das despesas e encargos eventualmente 

decorrentes de mora ou incumprimentos, devidos 
nos termos do presente Contrato, nos termos 
previstos nos subsequentes números 5 e 6. 
 
5. Sem prejuízo do disposto no subsequente 
número 6, as obrigações dos Municípios são 
conjuntas, respondendo os Municípios pelo 
pagamento das quantias devidas ao abrigo do 
presente Contrato, de acordo com as seguintes 
proporções: 
 
a) O M Loures, por 57% do total dos montantes 
devidos; e 
 
b) O M Odivelas, por 43% do total dos montantes 
devidos. 
 
6. Excecionam-se do disposto no número anterior 
as quantias que venham a ser devidas a título de 
comissões, despesas e/ou encargos decorrentes 
de eventual mora e/ou incumprimento, por cujo 
pagamento será inteiramente responsável o 
Município relativamente ao qual se tiver verificado a 
situação de mora e/ou incumprimento. 
 
7. Os Municípios obrigam-se perante o Banco a 
proceder à aplicação dos fundos facultados pelo 
presente Contrato unicamente para os fins 
indicados no número 2 da anterior cláusula Prazo 
e Finalidade. 
 
8. O início da utilização fica condicionado à entrega 
ao Banco, em forma e conteúdo previamente por 
este aceite, da documentação relativa a cada um 
dos Municípios prevista na cláusula Entrada em 
Vigor. 

 
Quinta 

(Taxa de Juro) 
 

1. Sobre os montantes de capital devidos, em cada 
momento, nos termos do Contrato, vencem-se 
juros à taxa nominal correspondente ao Indexante, 
arredondada à milésima (por excesso ou por 
defeito consoante a quarta casa à direita da vírgula 
seja superior ou inferior a cinco), acrescida de uma 
margem ou spread de 0,60% (zero vírgula sessenta 
por cento), o que corresponde, na presente data, a 
uma taxa de [●]%. 
 
2. A TAE (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 
de agosto) é, na presente data, de [●]%. 
 
3. Para efeitos de cálculo da taxa de juro, será 
considerado o Indexante divulgado no segundo 
dia útil anterior ao início de cada período de 
contagem de juros. Caso o prazo do Indexante seja 
maior que o período de contagem de juros, a 
revisão do Indexante apenas ocorrerá no início de 
cada período de contagem de juros iniciado após 
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o decurso do prazo do Indexante, sendo para o 
efeito considerado o Indexante divulgado no 
segundo dia útil imediatamente anterior ao início 
deste período de contagem de juros 
 
4. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor não seja 
publicada, aplicar-se-á, durante o período de 
tempo em causa, a taxa que resultar da média 
aritmética das taxas oferecidas no segundo dia útil 
anterior à data de início de cada período de juros 
às, ou cerca das 11:00 horas de Bruxelas, para 
operações no Mercado Interbancário em Euros, 
com o mesmo prazo, por quatro Bancos europeus 
de primeira ordem, escolhidos pelo Banco.  
 
5. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor ou a 
taxa de referência utilizada que a substitua 
apresente valor inferior a zero, considera-se, para 
determinação da taxa nominal aplicável, que o 
respetivo valor corresponde a zero. 

 
Sexta 

(Contagem e Pagamento de Juros e Reembolso 
de Capital) 

 
1. Durante o período de utilização, sobre o 
montante de capital efetivamente utilizado 
vencer-se-ão juros, contados dia a dia com 
referência de períodos de contagem de juros 
semestrais, sendo calculados na base dos dias 
efetivamente decorridos e de um ano de 360 dias 
à taxa estabelecida na anterior Cláusula Taxa de 
Juro, que serão pagos semestral e postecipadamente.  
 
2. Sem prejuízo do disposto no anterior número 1 
relativamente ao pagamento de juros durante o 
período de utilização do Crédito, o capital e os 
demais juros serão pagos em [●] prestações 
semestrais, postecipadas, iguais e sucessivas de 
capital, e juros ao saldo, vencendo-se a primeira 24 
(vinte e quatro) meses a contar da data em que 
tenha sido obtido o Visto do Tribunal de Contas. 
 
3. A antecipação da amortização, total ou parcial, 
do presente empréstimo, sem qualquer 
penalização para os Municípios, só poderá ocorrer 
no final de cada período de contagem de juros, 
sendo necessário um aviso prévio nesse sentido, 
mediante ofício assinado pelo Presidente do 
Conselho de Administração dos SIMAR, do qual 
fará parte integrante, um ou dois ofícios, 
consoante se trate de amortização de parcela de 
um ou de ambos os Municípios, assinado(s) pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Loures e/ou 
(outro) assinado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, dando acordo aos temos do 
pedido constante do ofício dos SIMAR, com um 
mínimo de 30 (trinta) dias relativamente a essa 
data. 
 

4. No caso de reembolso antecipado parcial, nos 
termos do número anterior, serão os pagamentos 
antecipados imputados, por esta ordem, a 
despesas, eventualmente decorrentes de mora ou 
incumprimento, que venham a ser devidos nos 
termos estipulados no presente Contrato, juros e 
valor unitário das prestações de capital 
subsequentes.  

 
Sétima 
(Mora) 

 
1. Sem prejuízo do disposto na cláusula Causas de 
Vencimento Antecipado do Crédito, em caso de 
mora, total ou parcial, de um ou ambos os 
Municípios, no pagamento de qualquer um dos 
montantes devidos nos termos do presente 
Contrato, poderá o Banco aplicar, sobre o 
montante em mora e durante o prazo em que a 
mesma subsistir, a taxa de juros remuneratórios 
acrescida da sobretaxa legal de mora máxima qua 
à data vigorar, com o limite máximo de 4% ao ano. 
 
2. Nas situações previstas na cláusula Causas de 
Vencimento Antecipado do Crédito, caso o Banco 
exija ao(s) Municípios o pagamento imediato de 
todo o montante em dívida do Crédito, incidirá 
sobre aquele montante a taxa de juros 
remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de 
mora referida no número anterior, e será aplicada 
a contar da data em que tal exigência seja 
comunicada ao(s) Municípios em mora. 

 
Oitava 

(Despesas, Encargos e Comissões) 
 

1. Em caso de incumprimento, o Município em 
mora pagará ao Banco uma comissão de 
recuperação de valores em dívida, devida apurada 
e atualizada nos termos definidos no artº. 9º do 
Decreto-Lei 58/2013 de 8 de maio, cujos valores 
mínimos e máximo poderão ser atualizados nos 
termos da lei. 
 
2. O Município que tenha incorrido em mora ou 
incumprimento pagará ou reembolsará, logo que 
para tanto seja avisado pelo Banco, todas as 
despesas documentalmente provadas (incluindo 
de expediente, de natureza fiscal, junto de 
conservatórias, notários, advogados ou 
solicitadores) que o Banco venha a suportar para 
promover a recuperação dos seus Créditos. 

 
Nona 

(Pagamentos) 
 

1. Todos os pagamentos a efetuar pelos Municípios, 
nos termos deste Contrato, deverão ser feitos pela 
totalidade, sem compensação ou quaisquer 
retenções ou deduções, nas respetivas datas de 
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vencimento, por débito da Conta DO M Loures e da 
Conta DO M Odivelas, em observância da 
proporção da responsabilidade de cada um dos 
Municípios pelo seu pagamento, nos termos 
previstos nos números 5 e 6 da Cláusula Quarta ou 
outra conta que venha a ser acordada entre o 
Banco e cada um dos Municípios. 
 
2. Os Municípios obrigam-se a assegurar que as 
Contas DO estejam, nas correspondentes datas de 
vencimento, suficientemente provisionadas para 
efeitos do disposto no número 1. anterior. 
 
3. Os pagamentos efetuados pelo Município que 
sejam insuficientes para o pagamento integral dos 
montantes vencidos e em dívida, serão, salvo 
acordo escrito em contrário, imputados 
sucessivamente a despesas e encargos 
eventualmente decorrentes de mora ou 
incumprimentos, juros e capital e, neste último 
caso, segundo a ordem que o Banco venha a 
estabelecer. 

 
Décima 

(Declarações e Obrigações do Município) 
 

1. Cada um dos Municípios declara e garante ao 
Banco que: 
 
a) Poderes, validade e eficácia: tem poderes para 
outorgar o presente Contrato e cumprir as 
obrigações nele assumidas, que são válidas e 
vinculativas, não existindo restrição que afete a sua 
exequibilidade nem limitação que seja excedida 
em consequência da concessão do Crédito, nem 
envolvendo a outorga e execução deste Contrato a 
violação de qualquer norma ou Contrato a que se 
ache vinculada. 
 
b) Graduação Pari Passu das Obrigações: todas as 
obrigações, encargos ou sujeições que deste 
Contrato emergem para o Município não ficarão, 
por qualquer modo, subordinados ou 
dependentes de outro Contrato, celebrado ou a 
celebrar, e graduar-se-ão, pelo menos, em 
paridade (pari passu) com as obrigações do 
Município, presentes e futuras, com exceção das 
garantias e privilégios estabelecidos por lei, que 
não por Contrato; 
 
c) Correção e Completude da informação 
disponibilizada: as informações e demais 
documentos, fornecidos pelos SIMAR e Municípios 
ao Banco, relativos à negociação deste Contrato 
são verdadeiros e corretos em todos os aspetos, 
não enfermando de vício ou omissão que os 
tornem enganosos ou menos corretos; 
 
d) Banco Europeu de Investimento: presta a sua 
autorização a que o presente Crédito seja ou venha 

a ser incluído em contratos de financiamento do 
Banco Europeu de Investimento ao Banco. 
 
2. Cada um dos Municípios declara e garante, 
ainda, ao Banco que não ocorreu nem se verifica 
qualquer facto ou circunstância que, pela simples 
notificação da sua ocorrência ou pelo mero 
decurso do tempo, constitua ou possa vir a 
constituir incumprimento do presente Contrato 
ou de qualquer outro Contrato, que possa afetar o 
cumprimento das obrigações ora assumidas; 
 
3. As declarações constantes desta cláusula 
consideram-se: 
 
a) essenciais para a formação da vontade de 
contratar do Banco e condicionam a integral 
execução do presente Contrato por parte deste; 
 
b) sucessivamente repetidas nas datas de 
pagamento de juros e de amortização de capital. 
 
4. As obrigações pecuniárias assumidas pelos 
Municípios no âmbito do, são garantidas nos 
termos da lei. 
 
5. Cada um dos Municípios obriga-se obriga-se a: 
 
a) Cumprir o serviço da dívida resultante do 
Contrato com as receitas previstas na respetiva 
execução orçamental anual, durante a vigência do 
presente empréstimo; 
 
b) Não acordar a constituição ou modificação de 
créditos em termos de lhes tornar aplicáveis 
garantias ou condições (nomeadamente quanto 
às condições de reembolso, condições de 
amortização antecipada) mais favoráveis do que as 
previstas no presente Contrato, sem que, 
simultaneamente, e desde que legalmente 
permitido, acorde com o Banco a extensão dessas 
garantias ou condições mais favoráveis ao crédito 
deste último 

 
Décima Primeira 

(Causas de Vencimento Antecipado do Crédito) 
 

1. O Banco poderá, mediante simples declaração 
escrita dirigida aos Municípios, resolver o presente 
Contrato e/ou declarar o vencimento antecipado e 
imediato da obrigação de reembolso dos fundos 
utilizados e das demais obrigações emergentes do 
Contrato e, além de suspender de imediato o 
direito dos Municípios utilizarem o Crédito, exigir, 
o pagamento imediato de todos os montantes 
que, consequentemente, sejam devidos pelo(s) 
Município(s), ficando o(s) Município(s) em questão 
obrigado(s) a fazê-lo, caso se verifique, relativamente 
àquele(s) Município(s) qualquer uma das 
circunstâncias descritas nas alíneas subsequentes: 
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a) Mora ou incumprimento de obrigações 
pecuniárias assumidas no Contrato: caso o 
Município deixe de cumprir pontualmente 
qualquer das obrigações, a que fica vinculado nos 
termos do presente Contrato; 
 
b) Mora ou incumprimento de obrigações não 
pecuniárias assumidas no Contrato: caso o 
Município não regularize, no prazo constante da 
notificação que o Banco lhe tiver enviado para o 
efeito, a mora ou incumprimento de qualquer 
obrigação não pecuniária, suscetível de sanação a 
que fica vinculado nos termos do presente 
Contrato ou caso o Município deixe de cumprir 
tempestivamente qualquer obrigação não 
pecuniária, não suscetível de sanação, a que fica 
vinculado nos termos do presente Contrato; 
 
c) Situação de incumprimento quanto a 
declarações efetuadas no Contrato: se qualquer 
declaração feita ou a efetuar pelo Município, no 
presente Contrato, for ou tiver sido falsa ou inexata; 
 
2. As faculdades previstas no número anterior 
podem ser exercidas a todo o tempo e o seu não 
exercício não envolve renúncia às mesmas. 

 
Décima Segunda 

(Convenções) 
 

1. Para efeitos do presente Contrato, as datas e os 
prazos de antecedência fixados em dias reportam-
se a dias corridos, embora, só em Dias Úteis se 
poderão efetuar pagamentos. 
 
2. Se o Contrato estabelecer que qualquer 
obrigação de pagamento se vence em 
determinado dia e num ou em determinados 
meses do ano tal dia não existe, essa obrigação 
passa a vencer-se no dia imediatamente anterior. 
 
3. Se qualquer obrigação de pagamento se vencer 
em Dia que não seja Dia Útil, segundo o disposto 
no Contrato, o respetivo pagamento deverá ser 
efetuado até ao início do Dia Útil imediato. 

 
Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 
 

1. Os Municípios não poderão ceder, total ou 
parcialmente, os seus direitos decorrentes do 
presente Contrato, sem o prévio consentimento 
escrito do Banco. 
 
2. O Banco poderá, em qualquer momento, ceder, 
total ou parcialmente, a sua posição contratual no 
presente Contrato, desde que obtenha o prévio 
consentimento escrito dos Municípios. Para o 
efeito, o Banco deverá notificar o Município com 
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

relativamente à data da celebração do contrato de 
cessão de posição contratual, considerando-se 
para todos os efeitos autorizada a cessão caso os 
Municípios não se oponham fundamentadamente à 
mesma no prazo máximo de 15 (quinze) dias após 
a receção da referida notificação.  
 
3. Salvo em caso de justa causa, os Municípios 
autorizarão a cessão da posição contratual do 
Banco no presente Contrato sempre que a 
mesma, cumulativamente, não importe quaisquer 
despesas ou encargos para os Municípios e seja 
realizada a favor de instituição de crédito 
habilitada a exercer a respetiva atividade em 
Portugal. 
 
4. Para efeito do disposto nos números anteriores 
deverá o Banco, notificar os Municípios da sua 
intenção de prestar informação ao cessionário, 
previamente à cessão, relativamente às 
informações e documentos pertinentes à 
celebração e execução do presente Contrato (e 
apenas esses) que, para o feito, se mostrem 
necessários, sendo conferido um prazo de 5 dias 
úteis para que os Municípios possam manifestar a 
sua oposição, devendo para o efeito justificá-lo 
fundamentadamente. 

 
Décima Quarta 

(Comunicações ao Banco de Portugal) 
 

1. O Banco está obrigado a comunicar ao Banco de 
Portugal a informação relativa a responsabilidades 
efetivas ou potenciais decorrentes de operações 
de Crédito de que sejam beneficiárias pessoas 
singulares ou coletivas residentes ou não 
residentes no território nacional. 
 
2. Para cumprimento dessa obrigação, nos termos 
e para os efeitos do disposto na Instrução nº 
17/2018, do Banco de Portugal, o Banco 
comunicará periodicamente à Central de 
Responsabilidades de Crédito do Banco de 
Portugal, os saldos daquelas responsabilidades aos 
quais serão associados, designadamente, os 
elementos referentes à identificação dos 
mutuários e dos garantes, ao montante dos 
Créditos concedidos e o tipo e valor das garantias 
prestadas, ao grau de cumprimento do 
pagamento, aos prazos inicial e residual, à 
finalidade dos Créditos contratados, aos Créditos 
vencidos e ao valor dos encargos mensais 
associados ao pagamento dos Créditos. 
 
3. Aos devedores dos Créditos é reconhecido o 
direito de acesso à informação que, neste âmbito, 
é prestada a seu respeito, bem como o de solicitar 
a sua retificação ou atualização. 
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Décima Quinta 
(Comunicações entre as partes) 

 
1. Todos os avisos e comunicações entre as partes 
serão dados por escrito, e constarão de telefax ou 
carta entregue por protocolo ou registada, com 
aviso de receção, dirigidos para os endereços 
adiante indicados: 
 
- Banco: 
 
 Banco BPI, SA. 
 [●] 
 [●], 
 Fax número: [●] 
 
- Municípios: 
 
I. Município de Loures 
[●] 
[●], 
Fax número: [●] 
 
II. Município de Odivelas 
[●] 
[●], 
Fax número: [●] 
 
2. Os endereços referidos no número anterior 
poderão ser alterados por comunicação à outra 
parte, mas as alterações só produzirão efeitos após 
terem sido recebidas pelos destinatários. 
 
3. As comunicações por telefax consideram-se 
recebidas desde o momento em que o expedidor 
obtiver a resposta automática do teleimpressor do 
destinatário; as cartas ter-se-ão por recebidas na 
data da entrega, por protocolo, no endereço do 
destinatário ou, se enviadas pelo correio, na data 
de assinatura do aviso de receção. 

 
Décima Sexta 

(Títulos Executivos / Extratos de Conta) 
 

1. Os documentos, de qualquer natureza, em que 
os Municípios figurem como responsável e 
conexos com o presente Contrato, dele ficarão a 
fazer parte integrante para efeitos de execução. 
 
2. Os extratos de contas emergentes do Crédito 
constituem documento bastante para a prova da 
dívida e da sua movimentação, nos termos e para 
os efeitos do número anterior. 
 
3. O presente Contrato será objeto de termo de 
autenticação e, por isso, qualificado como titulo 
executivo, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 703º, nº 1, alínea b) do Código de Processo 
Civil, acordando-se expressamente que todos os 
extratos, faturas, e quaisquer outros documentos 

referidos nos números anteriores, que atestem a 
divida dos Municípios e que sejam emitidos pelo 
Banco, deverão ser reconhecidos como 
documentos complementares ao presente 
contrato, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 707º do mesmo Código. 

 
Décima Sétima 

(Entrada em Vigor) 
 

1. Os prazos constantes do presente Contrato serão 
contados da data de emissão do Visto do Tribunal 
de Contas, sendo que o mesmo Contrato só 
produzirá efeitos na data em que forem entregues 
ao Banco os seguintes documentos: 
 
a. Certidões ou fotocópias autenticadas da atas das 
Assembleias Municipais de cada um dos 
Municípios a autorizar, a celebração do Contrato 
de Crédito, indicando, designadamente, o 
montante, a finalidade e a adjudicação do Crédito 
ao Banco BPI; e 
 
b. Prova de obtenção do Visto do Tribunal de 
Contas ao presente Contrato; 
 
2. Todos os documentos emanados dos Municípios 
devem ser assinados e autenticados com o 
respetivo selo branco. 
 
3.A não entrega ao Banco, até [●] ([●]) dias após a 
data de assinatura do Contrato, de todos os 
documentos referidos no número 1 anterior, 
confere ao Banco o direito de declarar 
unilateralmente a resolução do presente Contrato 
(sem que qualquer das partes tenha direito a 
qualquer compensação).  

 
Décima Oitava 

(Foro) 
 

Para as questões que resultarem do presente 
Contrato ou que visem acautelar os Créditos deles 
emergente será competente o tribunal da sede ou 
domicilio do demandado, sem prejuízo do 
disposto no artigo 71º do Código de Processo Civil. 

 
Décima Nona 

(Proteção de Dados Pessoais) 
 

1. Toda a informação sobre a Política de 
Privacidade do Banco BPI, incluindo sobre que 
dados pessoais o Banco trata e em que condições, 
quais as medidas adotadas para proteger a 
segurança e a privacidade desses dados pessoais, 
quais os direitos que assistem aos Clientes, 
enquanto titulares de dados, e em que termos o 
Banco assegura que os possam exercer, encontra-
se disponível em 
https://www.bancobpi.pt/politica-de-privacidade. 
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2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da presente 
cláusula, os dados pessoais dos Representantes e 
Procuradores dos Clientes do Banco, ou os dados 
de terceiros intervenientes, não clientes do Banco, 
em operações/contratos com o Banco, 
nomeadamente na qualidade de avalistas ou 
garantes apenas serão tratados para a finalidade 
de gestão das relações comerciais e contratuais 
estabelecidas pelo Banco com as entidades ou 
pessoas que representam, para gestão de 
reclamações e de contencioso e para o 
cumprimento de obrigações legais e 
regulamentares a que o Banco BPI está obrigado. 
 
3. Quando expressamente consentido, o Banco 
poderá, ainda, tratar os dados dos Representante e 
Procuradores para a apresentação, aos mesmos, 
de proposta de aquisição de produtos e ou serviços 
financeiros que possam ser do seu interesse. 
 
4. O Banco BPI tem um Encarregado de Proteção 
de Dados que os titulares dos dados, 
Representantes e Procuradores dos Clientes do 
Banco, poderão contactar para os esclarecimentos 
de quaisquer questões relacionadas com o 
tratamento de dados pessoais: 
 
Banco BPI, S.A. 
 
Encarregado de Proteção de Dados 
Rua Tenente Valadim n.º 284, 4100-476 Porto 
Endereço de Correio Eletrónico: 
dpo.rgpd@bancobpi.pt   

 
Vigésima 

(Perfeição do Contrato) 
 

O presente Contrato só se considera perfeito após 
a sua assinatura por todas as partes. 
 
Feito aos [●] de [●] de 2020, em quatro exemplares, 
de igual valor e conteúdo. 
 
- Banco BPI, S.A. 
 
 
- Município de Loures 
 
 
- Município de Odivelas 
 
 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), neste ato representados por [●] tem 
conhecimento da celebração e conteúdo do 
presente Contrato. 
 
 SIMAR 
 

[Termo de autenticação do Contrato a realizar por 
notário, advogado ou solicitador] 
 
Anexo I - Certidões ou fotocópias autenticadas das 
atas das Assembleias Municipais de cada um dos 
Municípios a autorizar, a celebração do Contrato 
de Crédito” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE 
MÉDIO/LONGO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE 

VIATURAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 
PROCESSO 18/DMGAG/2020 

 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), na sua 67.ª reunião ordinária, 
realizada em 27 de julho de 2020, foi remetido à 
Câmara Municipal de Odivelas a Proposta 
203/2020, referente à aprovação de minuta de 
contrato com Banco BPI, S.A., sociedade anónima, 
para a contratação de um empréstimo de 
médio/longo prazo, no montante de 1.471.800 € 
(um milhão, quatrocentos e setenta e um mil e 
oitocentos euros), destinado a dotar os SIMAR de 
Loures e Odivelas com os fundos necessários à 
realização de investimentos de aquisição de 
viaturas de recolha de resíduos urbanos. 
 
Conforme deliberado na 5.ª Reunião Extraordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 6 de 
maio de 2020, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10/2020 de 12 de maio), 
e na 6.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, realizada a 25 de junho de 2020, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
14/2020 de 7 de julho), foi autorizada a proposta de 
contratação do empréstimo em causa. 
 
De acordo com a Informação da Direção Municipal 
de Gestão e Administração Geral da Câmara 
Municipal de Odivelas, com o n.º 
Interno/2020/5964, de 2020.07.30, é proposto: 
 
A aprovação da Minuta de Contrato de Crédito a 
Médio/Longo Prazo a celebrar com o BPI, S.A. no 
montante de 1.471.800 € (um milhão, quatrocentos 
e setenta e um mil e oitocentos euros), nos termos 
e condições da minuta anexa: 
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“MINUTA CONTRATO DE CRÉDITO A MÉDIO / LONGO 
PRAZO 

 
(Abertura de Crédito) 

 
Entre: 
 
Banco BPI, S.A., sociedade anónima, com sede na 
Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial do Porto sob o número único de 
matrícula e de identificação fiscal PTIRNMJ 501 214 
534, com o capital social de €1.293.063.324,98, 
adiante designada por “Banco”, neste ato 
devidamente representada por [●] e por [●], na 
qualidade de procuradores e com poderes para o 
ato;  
 
E: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número [●], 
com sede [●], adiante isoladamente designado por 
“M Loures”, neste ato devidamente representado 
por [●], na qualidade de Presidente da Câmara e 
com poderes para o ato; e 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva número [●], 
com sede [●], adiante isoladamente designado por 
“M Odivelas”, neste ato devidamente 
representado por [●], na qualidade de Presidente 
da Câmara e com poderes para o ato; e 

 
Doravante, M Loures e M Odivelas 
conjuntamente designados por 
“Municípios” 
 

Considerando que: 
 
I. Por deliberações adotadas pelas Assembleias 
Municipais do M Loures e do M Odivelas, ambas 
datadas de 30 de setembro de 2014, tomadas ao 
abrigo do disposto nas alíneas m) e n) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, os Municípios criaram os SIMAR 
bem como o respetivo regulamento de 
organização, objeto de publicitação mediante o 
Aviso n.º 11181/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 193, de 7 de outubro de 2014.  
 
II. Nos termos conjugados da Cláusula Quarta do 
Acordo de Gestão e dos números 4 do artigo 16.º e 
2 do artigo 17.º da Lei n.º 52/2012, os resultados 
positivos, as perdas e as dívidas decorrentes de 
empréstimos são imputáveis aos Municípios, nas 
seguintes proporções: 
 
a) 57% ao M Loures; e 
 
b) 43% ao M Odivelas. 

III. Por deliberações da Assembleia Municipal de 
Loures, adotada em sessão [●] 
[ordinária/extraordinária] realizada em [●] de [●] de 
[●], e da Assembleia Municipal de Odivelas adotada 
em sessão [●] [ordinária/extraordinária] realizada 
em [●] de [●] de [●], sob proposta das respetivas 
Câmaras Municipais, foi autorizada a celebração, 
ao abrigo dos artigos 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro e 16.º e 17.º da Lei n.º 50/2012, de 3 de 
agosto pelos Municípios, de um contrato de 
empréstimo de médio/longo prazo junto do Banco 
BPI, até ao montante de €1.471.800,00 (um milhão, 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos 
euros), destinado a dotar os SIMAR com os fundos 
necessários à realização de investimentos de 
aquisição de Viaturas de Recolha de Resíduos 
Urbanos, identificadas em (viii) da Clausula 
Primeira. 
 
É livremente e de boa-fé celebrado, nos termos 
conjugados dos artigos 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro e 16.º e 17.º da Lei 50/2012, de 3 de 
agosto, o presente contrato de crédito que se rege 
pelas cláusulas que a seguir se indicam e que as 
partes se obrigam a cumprir integral e 
tempestivamente. 

 
Primeira 

(Definições) 
 

1. Salvo se diferentemente se estabelecer no 
presente Contrato, as expressões que a seguir se 
indicam quando iniciadas por maiúsculas têm o 
significado seguinte: 
 
(i) Acordo de Gestão: o acordo de gestão dos 
SIMAR celebrado entre os Municípios em 7 de 
outubro de 2014.  
 
(ii) Crédito: o Crédito concedido ao Município dos 
termos do presente Contrato. 
 
(iii) Contrato: o presente Contrato de concessão de 
Crédito. 
 
(iv) Contas DO Municípios: designa, 
conjuntamente, as seguintes contas de depósitos 
à ordem domiciliadas junto do Banco: 
 
a) Conta DO M Loures: a conta nº [●]do M Loures 
junto do Banco; 
 
b) Conta DO M Odivelas: a conta n.º [●] do M 
Odivelas junto do Banco; e 
 
(v) Dia Útil: dia completo em que o sistema de 
pagamentos TARGET2 (Trans European 
Automated Real-Time Gross-Settlement Express 
Transfer (TARGET2) System) esteja em 
funcionamento. 
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(vi) Euribor: corresponde à taxa patrocinada pelo 
European Money Markets Institute em associação 
com a ACI – The Financial Markets Association, ou 
por outra(s) entidade(s) que as substitua(m), 
resultante do cálculo da média das taxas de 
depósitos interbancários para o respetivo prazo 
denominados em EUROS, oferecidas na zona da 
União Económica e Monetária entre bancos de 
primeira linha, ou resultante de qualquer outra 
forma de cálculo aplicável em cada momento para 
determinação da Euribor, quer a mesma seja 
baseada em ofertas, transações ou em qualquer 
outra base simples ou composta, cotada para 
valores spot (TARGET + 2), na base Atual/360, e 
divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na página 
EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a 
substitua, ou no caso de a REUTERS cessar a 
divulgação, na página de outra agência que a 
divulgue. 
 
(vii) Indexante: corresponde à Euribor a 6 (seis) 
meses ou outra taxa que a venha a substituir nos 
termos do Contrato. 
 
(viii) Investimentos: designa os seguintes 
investimentos de aquisição das seguintes viaturas, 
a que os SIMAR irão proceder: 
 
a) 2 viaturas de 12 M3 Recolha Posterior – Montante: 
295.200,00€ 
 
b) 2 viaturas Recolha Lateral 23 M3 – Montante: 
516.600,00€ 
 
c) 3 viaturas Recolha Posterior 15 M3 – Montante: 
660.000,00€ 
 
(ix) SIMAR: designa os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas. 
 
2. Exceto se do contexto resultar o contrário, os 
termos e expressões definidos no número 1 da 
presente cláusula, no singular ou no plural, 
poderão ser utilizados, respetivamente, no singular 
ou no plural, com a correspondente alteração do 
seu significado.  
 
3. Sempre que, no presente Contrato, se utilizem 
expressões como “obrigações emergentes do 
presente Contrato”, “montantes devidos nos 
termos do presente Contrato” ou expressões 
similares, devem as mesmas ser interpretadas 
como incluindo as obrigações emergentes da 
utilização do Crédito concedido e os montantes 
devidos em resultado dessa utilização  
 
4. Qualquer referencia a “incumprimento” ou ao 
“não cumprimento”, constante do presente 
Contrato, inclui, além do incumprimento 

definitivo, referências a situações de simples mora 
ou de cumprimento defeituoso. 
 
5. As epígrafes das cláusulas foram incluídas por 
razões de mera conveniência e não deverão ser 
consideradas na interpretação e integração do 
presente Contrato. 

 
Segunda 

(Modalidade e Montante) 
 

1. O Banco concede aos Municípios um Crédito, na 
modalidade de abertura de crédito, até ao 
montante global de €1.471.800,00 (um milhão, 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos 
euros). 
 
2. A não utilização, pelos Municípios, do montante 
total do Crédito, nos termos definidos no número 
1. da subsequente Cláusula Quarta, faz reduzir o 
montante do Crédito ao valor efetivamente 
utilizado. 

 
Terceira 

(Prazo e Finalidade) 
 

1. O Crédito é concedido pelo prazo de 8 (oito) anos. 
 
2. O Crédito destina-se ao financiamento dos 
Investimentos. 
 
3. Ao Banco fica assegurado o direito de fiscalizar, 
pela forma que julgar apropriada, a correta 
aplicação dos fundos que faculta. 

 
Quarta 

(Utilização, Confissão de Dívida e Regime das 
Obrigações) 

 
1. A utilização do Crédito será efetuada, mediante 
Crédito na Conta DO  M  Loures e na Conta DO  M 
Odivelas, em observância da responsabilidade de 
cada um dos Municípios pelo pagamento do 
empréstimo, nos termos previstos nos números 5 
e 6 da Cláusula quarta, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, deduzidos de 15 dias de 
calendário, contados desde a data de emissão do 
Visto do Tribunal de Contas ao presente Contrato, 
desde que estejam verificadas todas as condições 
de utilização previstas no número 8 da presente 
cláusula.  
 
2. Cada pedido de desembolso será efetuado pelos 
SIMAR, com a antecedência de 5 dias úteis 
relativamente à data em que pretenda a sua 
utilização, mediante ofício assinado pelo 
Presidente do Conselho de Administração dos 
SIMAR, indicando o montante do desembolso 
pretendido, a parcela a creditar na conta de cada 
um dos Municípios (respeitando a percentagem 
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definida no Considerando II e em 5. Infra) e a data 
pretendida para o crédito, do qual farão parte 
integrante, dois ofícios, remetidos em anexo, um 
assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Loures e outro assinado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, dando acordo aos 
temos do pedido constante do ofício dos SIMAR, 
ficando o pedido sujeito a acordo expresso do 
Banco.  
 
3. A mora ou o incumprimento pelos Municípios de 
qualquer obrigação assumida no presente 
Contrato confere ao Banco o direito de suspender 
a faculdade de utilizar o Crédito pelo tempo em 
que subsistir a mora ou o incumprimento. 
 
4. Os Municípios confessam-se, desde já e 
incondicionalmente, devedores ao Banco das 
importâncias que venham a utilizar nos termos 
dos números anteriores, bem como dos juros que 
as mesmas importâncias venham a vencer e, 
ainda, das despesas e encargos eventualmente 
decorrentes de mora ou incumprimentos, devidos 
nos termos do presente Contrato, nos termos 
previstos nos subsequentes números 5 e 6. 
 
5. Sem prejuízo do disposto no subsequente 
número 6, as obrigações dos Municípios são 
conjuntas, respondendo os Municípios pelo 
pagamento das quantias devidas ao abrigo do 
presente Contrato, de acordo com as seguintes 
proporções: 
 
a) O M Loures, por 57% do total dos montantes 
devidos; e 
 
b) O M Odivelas, por 43% do total dos montantes 
devidos. 
 
6. Excecionam-se do disposto no número anterior 
as quantias que venham a ser devidas a título de 
comissões, despesas e/ou encargos decorrentes 
de eventual mora e/ou incumprimento, por cujo 
pagamento será inteiramente responsável o 
Município relativamente ao qual se tiver verificado 
a situação de mora e/ou incumprimento. 
 
7. Os Municípios obrigam-se perante o Banco a 
proceder à aplicação dos fundos facultados pelo 
presente Contrato unicamente para os fins 
indicados no número 2 da anterior cláusula Prazo 
e Finalidade. 
 
8. O início da utilização fica condicionado à entrega 
ao Banco, em forma e conteúdo previamente por 
este aceite, da documentação relativa a cada um 
dos Municípios prevista na cláusula Entrada em 
Vigor. 

 
 

Quinta 
(Taxa de Juro) 

 
1. Sobre os montantes de capital devidos, em cada 
momento, nos termos do Contrato, vencem-se 
juros à taxa nominal correspondente ao Indexante, 
arredondada à milésima (por excesso ou por 
defeito consoante a quarta casa à direita da vírgula 
seja superior ou inferior a cinco), acrescida de uma 
margem ou spread de 0,475% (zero vírgula 
quatrocentos e setenta e cinco por cento), o que 
corresponde, na presente data, a uma taxa de [●]%. 
 
2. A TAE (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 
de agosto) é, na presente data, de [●]%. 
 
3. Para efeitos de cálculo da taxa de juro, será 
considerado o Indexante divulgado no segundo 
dia útil anterior ao início de cada período de 
contagem de juros. Caso o prazo do Indexante seja 
maior que o período de contagem de juros, a 
revisão do Indexante apenas ocorrerá no início de 
cada período de contagem de juros iniciado após 
o decurso do prazo do Indexante, sendo para o 
efeito considerado o Indexante divulgado no 
segundo dia útil imediatamente anterior ao início 
deste período de contagem de juros 
 
4. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor não seja 
publicada, aplicar-se-á, durante o período de 
tempo em causa, a taxa que resultar da média 
aritmética das taxas oferecidas no segundo dia útil 
anterior à data de início de cada período de juros 
às, ou cerca das 11:00 horas de Bruxelas, para 
operações no Mercado Interbancário em Euros, 
com o mesmo prazo, por quatro Bancos europeus 
de primeira ordem, escolhidos pelo Banco.  
 
5. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor ou a 
taxa de referência utilizada que a substitua 
apresente valor inferior a zero, considera-se, para 
determinação da taxa nominal aplicável, que o 
respetivo valor corresponde a zero. 

 
Sexta 

(Contagem e Pagamento de Juros e Reembolso 
de Capital) 

 
1. Durante o período de utilização, sobre o 
montante de capital efetivamente utilizado 
vencer-se-ão juros, contados dia a dia com 
referência de períodos de contagem de juros 
semestrais, sendo calculados na base dos dias 
efetivamente decorridos e de um ano de 360 dias 
à taxa estabelecida na anterior Cláusula Taxa de 
Juro, que serão pagos semestral e 
postecipadamente.  
 
2. Sem prejuízo do disposto no anterior número 1 
relativamente ao pagamento de juros durante o 
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período de utilização do Crédito, o capital e os 
demais juros serão pagos em [●] prestações 
semestrais, postecipadas, iguais e sucessivas de 
capital, e juros ao saldo, vencendo-se a primeira 6 
(seis) meses contados da data em que o crédito se 
encontrar integralmente utilizado ou no 24.º 
(vigésimo quarto) mês a contar da data em que 
tenha sido obtido o Visto do Tribunal de Contas, se 
anterior. 
 
3. A antecipação da amortização, total ou parcial, 
do presente empréstimo, sem qualquer 
penalização para os Municípios, só poderá ocorrer 
no final de cada período de contagem de juros, 
sendo necessário um aviso prévio nesse sentido, 
mediante ofício assinado pelo Presidente do 
Conselho de Administração dos SIMAR, do qual 
fará parte integrante, um ou dois ofícios, 
consoante se trate de amortização de parcela de 
um ou de ambos os Municípios, assinado(s) pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Loures e/ou 
(outro) assinado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, dando acordo aos temos do 
pedido constante do ofício dos SIMAR, com um 
mínimo de 30 (trinta) dias relativamente a essa 
data. 
 
4. No caso de reembolso antecipado parcial, nos 
termos do número anterior, serão os pagamentos 
antecipados imputados, por esta ordem, a 
despesas, eventualmente decorrentes de mora ou 
incumprimento, que venham a ser devidos nos 
termos estipulados no presente Contrato, juros e 
valor unitário das prestações de capital 
subsequentes.  

 
Sétima 
(Mora) 

 
1. Sem prejuízo do disposto na cláusula Causas de 
Vencimento Antecipado do Crédito, em caso de 
mora, total ou parcial, de um ou ambos os 
Municípios, no pagamento de qualquer um dos 
montantes devidos nos termos do presente 
Contrato, poderá o Banco aplicar, sobre o 
montante em mora e durante o prazo em que a 
mesma subsistir, a taxa de juros remuneratórios 
acrescida da sobretaxa legal de mora máxima qua 
à data vigorar, com o limite máximo de 4% ao ano. 
 
2. Nas situações previstas na cláusula Causas de 
Vencimento Antecipado do Crédito, caso o Banco 
exija ao(s) Municípios o pagamento imediato de 
todo o montante em dívida do Crédito, incidirá 
sobre aquele montante a taxa de juros 
remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de 
mora referida no número anterior, e será aplicada 
a contar da data em que tal exigência seja 
comunicada ao(s) Municípios em mora. 

 
 

Oitava 
(Despesas, Encargos e Comissões) 

 
1. Em caso de incumprimento, o Município em 
mora pagará ao Banco uma comissão de 
recuperação de valores em dívida, devida apurada 
e atualizada nos termos definidos no artº. 9º do 
Decreto-Lei 58/2013 de 8 de maio, cujos valores 
mínimos e máximo poderão ser atualizados nos 
termos da lei. 
 
2. O Município que tenha incorrido em mora ou 
incumprimento pagará ou reembolsará, logo que 
para tanto seja avisado pelo Banco, todas as 
despesas documentalmente provadas (incluindo 
de expediente, de natureza fiscal, junto de 
conservatórias, notários, advogados ou 
solicitadores) que o Banco venha a suportar para 
promover a recuperação dos seus Créditos. 

 
Nona 

(Pagamentos) 
 

1. Todos os pagamentos a efetuar pelos Municípios, 
nos termos deste Contrato, deverão ser feitos pela 
totalidade, sem compensação ou quaisquer 
retenções ou deduções, nas respetivas datas de 
vencimento, por débito da Conta DO M Loures e da 
Conta DO M Odivelas, em observância da 
proporção da responsabilidade de cada um dos 
Municípios pelo seu pagamento, nos termos 
previstos nos números 5 e 6 da Cláusula Quarta ou 
outra conta que venha a ser acordada entre o 
Banco e cada um dos Municípios. 
 
2. Os Municípios obrigam-se a assegurar que as 
Contas DO estejam, nas correspondentes datas de 
vencimento, suficientemente provisionadas para 
efeitos do disposto no número 1. anterior. 
 
3. Os pagamentos efetuados pelo Município que 
sejam insuficientes para o pagamento integral dos 
montantes vencidos e em dívida, serão, salvo 
acordo escrito em contrário, imputados 
sucessivamente a despesas e encargos 
eventualmente decorrentes de mora ou 
incumprimentos, juros e capital e, neste último 
caso, segundo a ordem que o Banco venha a 
estabelecer. 

 
Décima 

(Declarações e Obrigações do Município) 
 

1. Cada um dos Municípios declara e garante ao 
Banco que: 
 
a) Poderes, validade e eficácia: tem poderes para 
outorgar o presente Contrato e cumprir as 
obrigações nele assumidas, que são válidas e 
vinculativas, não existindo restrição que afete a sua 
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exequibilidade nem limitação que seja excedida 
em consequência da concessão do Crédito, nem 
envolvendo a outorga e execução deste Contrato a 
violação de qualquer norma ou Contrato a que se 
ache vinculada. 
 
b) Graduação Pari Passu das Obrigações: todas as 
obrigações, encargos ou sujeições que deste 
Contrato emergem para o Município não ficarão, 
por qualquer modo, subordinados ou 
dependentes de outro Contrato, celebrado ou a 
celebrar, e graduar-se-ão, pelo menos, em 
paridade (pari passu) com as obrigações do 
Município, presentes e futuras, com exceção das 
garantias e privilégios estabelecidos por lei, que 
não por Contrato; 
 
c) Correção e Completude da informação 
disponibilizada: as informações e demais 
documentos, fornecidos pelos SIMAR e Municípios 
ao Banco, relativos à negociação deste Contrato 
são verdadeiros e corretos em todos os aspetos, 
não enfermando de vício ou omissão que os 
tornem enganosos ou menos corretos; 
 
d) Banco Europeu de Investimento: presta a sua 
autorização a que o presente Crédito seja ou venha 
a ser incluído em contratos de financiamento do 
Banco Europeu de Investimento ao Banco. 
 
2. Cada um dos Municípios declara e garante, 
ainda, ao Banco que não ocorreu nem se verifica 
qualquer facto ou circunstância que, pela simples 
notificação da sua ocorrência ou pelo mero 
decurso do tempo, constitua ou possa vir a 
constituir incumprimento do presente Contrato 
ou de qualquer outro Contrato, que possa afetar o 
cumprimento das obrigações ora assumidas; 
 
3. As declarações constantes desta cláusula 
consideram-se: 
 
a) essenciais para a formação da vontade de 
contratar do Banco e condicionam a integral 
execução do presente Contrato por parte deste; 
 
b) sucessivamente repetidas nas datas de 
pagamento de juros e de amortização de capital. 
 
4. As obrigações pecuniárias assumidas pelos 
Municípios no âmbito do, são garantidas nos 
termos da lei. 
 
5. Cada um dos Municípios obriga-se obriga-se a: 
 
a) Cumprir o serviço da dívida resultante do 
Contrato com as receitas previstas na respetiva 
execução orçamental anual, durante a vigência do 
presente empréstimo; 
 

b) Não acordar a constituição ou modificação de 
créditos em termos de lhes tornar aplicáveis 
garantias ou condições (nomeadamente quanto 
às condições de reembolso, condições de 
amortização antecipada) mais favoráveis do que as 
previstas no presente Contrato, sem que, 
simultaneamente, e desde que legalmente 
permitido, acorde com o Banco a extensão dessas 
garantias ou condições mais favoráveis ao crédito 
deste último 

 
Décima Primeira 

(Causas de Vencimento Antecipado do Crédito) 
 

1. O Banco poderá, mediante simples declaração 
escrita dirigida aos Municípios, resolver o presente 
Contrato e/ou declarar o vencimento antecipado e 
imediato da obrigação de reembolso dos fundos 
utilizados e das demais obrigações emergentes do 
Contrato e, além de suspender de imediato o 
direito dos Municípios utilizarem o Crédito, exigir, 
o pagamento imediato de todos os montantes 
que, consequentemente, sejam devidos pelo(s) 
Município(s), ficando o(s) Município(s) em questão 
obrigado(s) a fazê-lo, caso se verifique, 
relativamente  àquele(s) Município(s) qualquer 
uma das circunstâncias descritas nas alíneas 
subsequentes: 
 
a) Mora ou incumprimento de obrigações 
pecuniárias assumidas no Contrato: caso o 
Município deixe de cumprir pontualmente 
qualquer das obrigações, a que fica vinculado nos 
termos do presente Contrato; 
 
b) Mora ou incumprimento de obrigações não 
pecuniárias assumidas no Contrato: caso o 
Município não regularize, no prazo constante da 
notificação que o Banco lhe tiver enviado para o 
efeito, a mora ou incumprimento de qualquer 
obrigação não pecuniária, suscetível de sanação a 
que fica vinculado nos termos do presente 
Contrato ou caso o Município deixe de cumprir 
tempestivamente qualquer obrigação não 
pecuniária, não suscetível de sanação, a que fica 
vinculado nos termos do presente Contrato; 
 
2. Situação de incumprimento quanto a 
declarações efetuadas no Contrato: se qualquer 
declaração feita ou a efetuar pelo Município, no 
presente Contrato, for ou tiver sido falsa ou inexata. 
As faculdades previstas no número anterior 
podem ser exercidas a todo o tempo e o seu não 
exercício não envolve renúncia às mesmas. 

 
Décima Segunda 

(Convenções) 
 

1. Para efeitos do presente Contrato, as datas e os 
prazos de antecedência fixados em dias reportam-
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se a dias corridos, embora, só em Dias Úteis se 
poderão efetuar pagamentos. 
 
2. Se o Contrato estabelecer que qualquer 
obrigação de pagamento se vence em 
determinado dia e num ou em determinados 
meses do ano tal dia não existe, essa obrigação 
passa a vencer-se no dia imediatamente anterior. 
 
3. Se qualquer obrigação de pagamento se vencer 
em Dia que não seja Dia Útil, segundo o disposto 
no Contrato, o respetivo pagamento deverá ser 
efetuado até ao início do Dia Útil imediato. 

 
Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 
 

1. Os Municípios não poderão ceder, total ou 
parcialmente, os seus direitos decorrentes do 
presente Contrato, sem o prévio consentimento 
escrito do Banco. 
 
2. O Banco poderá, em qualquer momento, ceder, 
total ou parcialmente, a sua posição contratual no 
presente Contrato, desde que obtenha o prévio 
consentimento escrito dos Municípios. Para o 
efeito, o Banco deverá notificar o Município com 
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data da celebração do contrato de 
cessão de posição contratual, considerando-se 
para todos os efeitos autorizada a cessão caso os 
Municípios não se oponham fundamentadamente 
à mesma no prazo máximo de 15 (quinze) dias após 
a receção da referida notificação.  
 
3. Salvo em caso de justa causa, os Municípios 
autorizarão a cessão da posição contratual do 
Banco no presente Contrato sempre que a 
mesma, cumulativamente, não importe quaisquer 
despesas ou encargos para os Municípios e seja 
realizada a favor de instituição de crédito 
habilitada a exercer a respetiva atividade em 
Portugal. 
 
4. Para efeito do disposto nos números anteriores 
deverá o Banco, notificar os Municípios da sua 
intenção de prestar informação ao cessionário, 
previamente à cessão, relativamente às 
informações e documentos pertinentes à 
celebração e execução do presente Contrato (e 
apenas esses) que, para o feito, se mostrem 
necessários, sendo conferido um prazo de 5 dias 
úteis para que os Municípios possam manifestar a 
sua oposição, devendo para o efeito justificá-lo 
fundamentadamente. 

 
Décima Quarta 

(Comunicações ao Banco de Portugal) 
 
 

1. O Banco está obrigado a comunicar ao Banco de 
Portugal a informação relativa a responsabilidades 
efetivas ou potenciais decorrentes de operações 
de Crédito de que sejam beneficiárias pessoas 
singulares ou coletivas residentes ou não 
residentes no território nacional. 
 
2. Para cumprimento dessa obrigação, nos termos 
e para os efeitos do disposto na Instrução nº 
17/2018, do Banco de Portugal, o Banco 
comunicará periodicamente à Central de 
Responsabilidades de Crédito do Banco de 
Portugal, os saldos daquelas responsabilidades aos 
quais serão associados, designadamente, os 
elementos referentes à identificação dos 
mutuários e dos garantes, ao montante dos 
Créditos concedidos e o tipo e valor das garantias 
prestadas, ao grau de cumprimento do 
pagamento, aos prazos inicial e residual, à 
finalidade dos Créditos contratados, aos Créditos 
vencidos e ao valor dos encargos mensais 
associados ao pagamento dos Créditos. 
 
3. Aos devedores dos Créditos é reconhecido o 
direito de acesso à informação que, neste âmbito, 
é prestada a seu respeito, bem como o de solicitar 
a sua retificação ou atualização. 

 
Décima Quinta 

(Comunicações entre as partes) 
 

1. Todos os avisos e comunicações entre as partes 
serão dados por escrito, e constarão de telefax ou 
carta entregue por protocolo ou registada, com 
aviso de receção, dirigidos para os endereços 
adiante indicados: 
 
- Banco: 
 
 Banco BPI, SA. 
 [●] 
 [●], 
 Fax número: [●] 
 
- Municípios: 
 
I. Município de Loures 
[●] 
[●], 
Fax número: [●] 
 
II. Município de Odivelas 
[●] 
[●], 
Fax número: [●] 
 
2. Os endereços referidos no número anterior 
poderão ser alterados por comunicação à outra 
parte, mas as alterações só produzirão efeitos após 
terem sido recebidas pelos destinatários. 
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3. As comunicações por telefax consideram-se 
recebidas desde o momento em que o expedidor 
obtiver a resposta automática do teleimpressor do 
destinatário; as cartas ter-se-ão por recebidas na 
data da entrega, por protocolo, no endereço do 
destinatário ou, se enviadas pelo correio, na data 
de assinatura do aviso de receção. 

 
Décima Sexta 

(Títulos Executivos / Extratos de Conta) 
 

1. Os documentos, de qualquer natureza, em que 
os Municípios figurem como responsável e 
conexos com o presente Contrato, dele ficarão a 
fazer parte integrante para efeitos de execução. 
 
2. Os extratos de contas emergentes do Crédito 
constituem documento bastante para a prova da 
dívida e da sua movimentação, nos termos e para 
os efeitos do número anterior. 
 
3. O presente Contrato será objeto de termo de 
autenticação e, por isso, qualificado como titulo 
executivo, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 703º, nº 1, alínea b) do Código de Processo 
Civil, acordando-se expressamente que todos os 
extratos, faturas, e quaisquer outros documentos 
referidos nos números anteriores, que atestem a 
divida dos Municípios e que sejam emitidos pelo 
Banco, deverão ser reconhecidos como 
documentos complementares ao presente 
contrato, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 707º do mesmo Código. 

 
Décima Sétima 

(Entrada em Vigor) 
 

1. Os prazos constantes do presente Contrato serão 
contados da data de emissão do Visto do Tribunal 
de Contas, sendo que o mesmo Contrato só 
produzirá efeitos na data em que forem entregues 
ao Banco os seguintes documentos: 
 
a. Certidões ou fotocópias autenticadas das atas 
das Assembleias Municipais de cada um dos 
Municípios a autorizar, a celebração do Contrato 
de Crédito, indicando, designadamente, o 
montante, a finalidade e a adjudicação do Crédito 
ao Banco BPI, conforme anexo I; e 
 
b. Prova de obtenção do Visto do Tribunal de 
Contas ao presente Contrato; 
 
2. Todos os documentos emanados dos Municípios 
devem ser assinados e autenticados com o 
respetivo selo branco. 
 
3. A não entrega ao Banco, até [●] ([●]) dias após a 
data de assinatura do Contrato, de todos os 
documentos referidos no número 1 anterior, 

confere ao Banco o direito de declarar 
unilateralmente a resolução do presente Contrato 
(sem que qualquer das partes tenha direito a 
qualquer compensação).  

 
Décima Oitava 

(Foro) 
 

Para as questões que resultarem do presente 
Contrato ou que visem acautelar os Créditos deles 
emergente será competente o tribunal da sede ou 
domicilio do demandado, sem prejuízo do 
disposto no artigo 71º do Código de Processo Civil. 

 
Décima Nona 

(Proteção de Dados Pessoais) 
 

1. Toda a informação sobre a Política de 
Privacidade do Banco BPI, incluindo sobre que 
dados pessoais o Banco trata e em que condições, 
quais as medidas adotadas para proteger a 
segurança e a privacidade desses dados pessoais, 
quais os direitos que assistem aos Clientes, 
enquanto titulares de dados, e em que termos o 
Banco assegura que os possam exercer, encontra-
se disponível em 
https://www.bancobpi.pt/politica-de-privacidade. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da presente 
cláusula, os dados pessoais dos Representantes e 
Procuradores dos Clientes do Banco, ou os dados 
de terceiros intervenientes, não clientes do Banco, 
em operações/contratos com o Banco, 
nomeadamente na qualidade de avalistas ou 
garantes apenas serão tratados para a finalidade 
de gestão das relações comerciais e contratuais 
estabelecidas pelo Banco com as entidades ou 
pessoas que representam, para gestão de 
reclamações e de contencioso e para o 
cumprimento de obrigações legais e 
regulamentares a que o Banco BPI está obrigado. 
 
3. Quando expressamente consentido, o Banco 
poderá, ainda, tratar os dados dos Representante e 
Procuradores para a apresentação, aos mesmos, 
de proposta de aquisição de produtos e ou serviços 
financeiros que possam ser do seu interesse. 
 
4. O Banco BPI tem um Encarregado de Proteção 
de Dados que os titulares dos dados, 
Representantes e Procuradores dos Clientes do 
Banco, poderão contactar para os esclarecimentos 
de quaisquer questões relacionadas com o 
tratamento de dados pessoais: 
 
Banco BPI, S.A. 
Encarregado de Proteção de Dados 
Rua Tenente Valadim n.º 284, 4100-476 Porto 
Endereço de Correio Eletrónico: 
dpo.rgpd@bancobpi.pt 
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Vigésima 
(Perfeição do Contrato) 

 
O presente Contrato só se considera perfeito após 
a sua assinatura por todas as partes. 
 
Feito aos [●] de [●] de 2020, em quatro exemplares, 
de igual valor e conteúdo. 
 
- Banco BPI, S.A. 
 
 
- Município de Loures 
 
 
- Município de Odivelas 
 
 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), neste ato representados por [●] tem 
conhecimento da celebração e conteúdo do 
presente Contrato. 
 
 SIMAR 
 
[Termo de autenticação do Contrato a realizar por 
notário, advogado ou solicitador] 
 
Anexo I - Certidões ou fotocópias autenticadas das 
atas das Assembleias Municipais de cada um dos 
Municípios a autorizar, a celebração do Contrato 
de Crédito” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E INÍCIO DO 
PROCEDIMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECOLHA MECANIZADA DE RESÍDUOS DE 
CONTENTORES URBANOS 

PROCESSO 19/DMGAG/2020 
 

Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), na sua 67.ª reunião ordinária, 
realizada em 27 de julho de 2020, foi remetido à 
Câmara Municipal de Odivelas a Proposta 
209/2020, referente ao pedido de autorização de 
despesa e início do procedimento para a prestação 
de serviços de recolha mecanizada de resíduos de 
contentores urbanos - 10 circuitos, divididos em 3 
lotes, Concurso público 25/2020 – PABS/299/2020. 
 
De acordo com a Informação da Direção Municipal 
de Gestão e Administração Geral da Câmara 
Municipal de Odivelas, com o n.º 
Interno/2020/5971, de 2020.07.30, e de acordo com 

o deliberado pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR é proposto o seguinte: 
 
1. Autorização da despesa com o preço base de 
3.672.000,00 € (três milhões, seiscentos e setenta 
e dois mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, para a aquisição de prestação de serviços de 
recolha mecanizada de resíduos de contentores 
urbanos - 10 circuitos, divididos em 3 lotes, por um 
período de 36 meses; sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessão do contrato nos termos do ponto 3 do 
Caderno de Encargos, bem como o início do 
procedimento para Concurso Público; 
 
2. Publicação no Jornal Oficial da União Europeia 
(JOUE), ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, 
nos termos dos artigos 130.º e seguintes do Código 
dos Contratos Públicos (CCP). 
 
3. Aprovação do Programa do Concurso; 
 
4. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
5. Aprovação da Minuta de Anúncio a publicar em 
Diário da República; 
 
6. Aprovação das UR 20/C/00121 - 1.075.680,00 € + 
IVA (23%), referente ao Lote 1, UR 20/C/00122 - 
1.075.680,00 € + IVA (23%) referente ao Lote 2 e a 
UR 20/C/00123 - 1.520.640,00 € referente ao Lote 3, 
já cabimentadas. 
 
7. Aprovação, nos termos do artigo 67.º do CCP, do 
júri do procedimento, que será constituído por: 
 
Membros efetivos: 
 
Ana Rita Alves, como Presidente; 
Mário Machado; que substituirá o Presidente na 
sua ausência ou impedimentos; 
Lurdes Lousa. 
 
Membros suplentes: 
 
Mafalda Simplício; 
Alexandra Cunha; 
Manuela Afonso; 
Florbela Claro Ferreira. 
 
8. Aprovação da nomeação de Hélder Jorge Lucas, 
como Gestor de Contrato, conforme o disposto no 
artigo 290.º-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; 
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10. Aprovar a delegação na Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação as competências referidas nos 
artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do artigo 104.º do CCP, 
e no Júri as referidas no artigo 50.º, ao abrigo do n.º 
1 do artigo 109.º do CCP. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA A CRIAÇÃO DE QUIOSQUE DO CIDADÃO DE 

ENTREGA DE CARTÕES DO CIDADÃO 
PROCESSO 20/DMGAG/2020 

 
Ratificação do Protocolo de Colaboração entre a 
Agência para Modernização Administrativa, IP. 
(AMA), o Instituto dos Registos e do Notariado, IP. 
(IRN), o Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos de Justiça, IP. (IGFEJ) e o Município 
de Odivelas. Protocolo que tem por objeto a 
definição das condições de instalação e 
funcionamento do Quiosque Cidadão, destinado à 
entrega temporária de cartões de cidadão (CC), no 
Município de Odivelas, ao abrigo do artigo 35.º, n.º 
3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual 
redação, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2020/5988, de 2020.07.30, nos termos 
do documento junto em anexo à referida 
informação. 

 
 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE 

A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, 
I.P. 

O INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P. 
O INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E 

EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. 
E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

PARA A CRIAÇÃO DE UM QUIOSQUE CIDADÃO DE 
ENTREGA TEMPORÁRIA DE CARTÕES DE CIDADÃO 

 
Entre: 
 
A Agência para a Modernização Administrativa, 
I.P., Pessoa Coletiva n.º 508 184 509, com sede na 
Rua de Santa Marta n.º 55 – 3.º, em 1150-294 Lisboa, 
neste ato representada pelo Vogal do Conselho 
Diretivo, Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti, no 
uso de competências delegadas, adiante 
designada por AMA, 
 
O Instituto dos Registos e do Notariado, I.P., 
Pessoa Coletiva n.º 508 184 258, com sede na 

Avenida D. João II, nº 1.8.01D, Edifício H, Campus de 
Justiça de Lisboa, Apartado 8295, 1803-001 Lisboa, 
neste ato representado pela Presidente do 
Conselho Diretivo, Filomena Sofia Gaspar Rosa, 
adiante designado por IRN, 
 
O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos 
da Justiça, I. P., doravante designado por IGFEJ, 
I.P., pessoa coletiva n.º 510 361 242, com sede na Av. 
D. João II, n.º 1.08.01D Bloco H 1990-097 Lisboa, 
neste ato representado pela Presidente do 
Conselho Diretivo, Dra. Maria Rosa Tobias Sá, 
adiante designado por IGFEJ, 
 
O Município de Odivelas, Pessoa Coletiva n.º 
504293125, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Manuel dos Santos Martins (PS), 
adiante designado por Município, 
 
Considerando que: 
 
- Constitui missão da AMA identificar, desenvolver 
e avaliar programas, projetos e ações de 
modernização e de simplificação administrativa e 
regulatória e promover, coordenar, gerir e avaliar o 
sistema de distribuição de serviços públicos, no 
quadro das políticas definidas pelo Governo, nos 
termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
43/2012, de 23 de fevereiro, na sua redação atual; 
 
- O IRN tem por missão, entre outras, a prestação 
de serviços aos cidadãos no âmbito da 
identificação civil, garantindo o direito à 
identidade constitucionalmente consagrado 
através da disponibilização do Cartão de Cidadão, 
nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
148/2012, de 12 de julho; 
 
- O IGFEJ tem entre as suas atribuições a gestão 
das infraestruturas, dos recursos tecnológicos e 
dos sistemas de informação da justiça e lhe cabe 
assegurar a apresentação de propostas de 
conceção, execução e manutenção daqueles 
recursos e sistemas de informação da justiça bem 
como gerir a rede de comunicações da justiça, 
garantindo a sua segurança; 
 
- A partir do dia 13 de março, foram determinadas 
pelo Governo medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID 19, tal como a aceitabilidade 
de documentos expirados até 30 de junho, 
conforme o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020 de 13 de março, entre os quais o 
cartão do cidadão. 
 
- Por sua vez, o Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de 
março, veio determinar a limitação do 
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atendimento presencial aos atos urgentes, o que 
excluiu dos serviços presenciais o pedido e entrega 
de cartão de cidadão, que ficaram 
temporariamente suspensos, pelo que urge, neste 
momento, com caráter de urgência, fazer face ao 
elevado número de pedidos de cartões de cidadão 
e proceder à respetiva entrega; 
 
- Nesta senda, cumpre promover mecanismos 
ágeis para que, em determinados Concelhos, com 
um volume maior de cartões por entregar, sejam 
de imediato encetados procedimentos adequados 
para rapidamente promover serviços de 
proximidade de caráter temporário, sendo 
necessário estabelecer previamente os termos e 
condições para o efeito, o que é feito através do 
presente protocolo que se constitui assim como 
instrumento prévio à sua implementação. 
 
- O artigo 22.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, estabelece outras formas de 
colaboração das autarquias com a administração 
central, ou com outros organismos da 
administração pública, na prossecução de 
atribuições ou competências desta, não sendo 
estas prestações suscetíveis de ser fornecidas no 
âmbito do mercado, constituindo por isso 
contratação excluída, nos termos do artigo 5.º do 
Código dos Contratos Públicos, respeitante a 
cooperação interadministrativa e contemplando o 
reembolso de despesas. 
 
Assim, neste contexto e enquadramento é 
celebrado o presente protocolo entre as partes: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

1- O Quiosque Cidadão é um espaço físico 
temporário de prestação de serviços públicos, de 
rápida e fácil implementação, que permite o 
reforço do front-office de serviços públicos em 
circunstâncias atípicas, resultante, em regra, de 
uma parceria entre as Administrações Central e 
Local. 
 
2 - O presente Protocolo tem por objeto a definição 
das condições de instalação e funcionamento do 
Quiosque Cidadão, no âmbito deste protocolo 
destinado à entrega temporária de cartões de 
cidadão (CC), no Município de Odivelas. 
 
3 – No Quiosque Cidadão objeto do presente 
protocolo pode ainda ser disponibilizado o serviço 
de pedido de renovação do cartão de cidadão, 
mediante acordo entre a AMA, o IRN, o IGFEJ e o 
Município. 

 
 
 
 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da AMA 

 
Constituem obrigação da AMA, no âmbito do 
presente protocolo: 
 
a) Efetuar a articulação inicial entre a Entidade 
responsável pelo serviço e o Município no âmbito 
da instalação do Quiosque Cidadão; 
 
b) Elaborar e disponibilizar um plano de 
comunicação e divulgação do Quiosque Cidadão; 
 
c) Divulgar e disponibilizar no Portal 
ePortugal.gov.pt uma área com informação 
relativa aos serviços disponíveis no Quiosque 
Cidadão (e.g. tipologia, requisitos e custos dos 
serviços, quando aplicável, localização dos 
quiosques, horário de atendimento); 
 
Acompanhar o funcionamento do Quiosque 
Cidadão. 

 
Cláusula 3.ª 

Obrigações do IRN 
 

Constituem obrigações do IRN, no âmbito do 
presente protocolo: 
 
a) Validar a aptidão do espaço identificado pelo 
Município; 
 
b) Instalar e assegurar o funcionamento do 
Quiosque Cidadão; 
 
c) Assegurar os recursos humanos necessários à 
prestação do serviço a disponibilizar no Quiosque 
Cidadão; 
 
d) Garantir o fornecimento, transporte e instalação 
de equipamentos, bem como os serviços 
necessários à prestação dos serviços públicos 
disponibilizados no Quiosque Cidadão; 
 
e) Assegurar a execução de um Plano de 
contingência para prevenção da propagação do 
COVID-19, alinhado com as orientações da 
Direção-Geral de Saúde, nos termos do Despacho 
n.º 2836-A/2020, bem como os equipamentos de 
proteção individual necessários à realização dos 
serviços; 
 
f) Garantir o normal funcionamento do serviço de 
entrega do Cartão de Cidadão realizado no 
Quiosque Cidadão; 
 
g) Proceder ao agendamento dos serviços para o 
Quiosque Cidadão; 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 17 - 18 de agosto de 2020 

28 
 

h) Reembolsar o município dos encargos com 
segurança, limpeza e encargos gerais pelo valor 
correspondente a 30 € por dia por cada posto de 
atendimento; 
 
i) Disponibilizar à AMA e ao Município os 
indicadores estatísticos necessários ao 
acompanhamento da iniciativa, assim como 
outras informações que se entenda por relevante 
disponibilizar no Portal ePortugal.gov.pt; 
 
j) Outras obrigações decorrentes do âmbito do 
ponto 3 da cláusula 1ª. 

 
Cláusula 4.ª 

Obrigações do IGFEJ 
 

Constituem obrigações do IGFEJ, no âmbito do 
presente protocolo: 
 
a) Disponibilizar a infraestrutura e comunicações 
necessárias à prestação do serviço de entrega do 
Cartão de Cidadão; 
 
b) Prestar o apoio técnico que se afigure 
necessário ao regular funcionamento da 
plataforma do Ciclo de Vida do Cartão de Cidadão 
e outras plataformas da Justiça necessárias ao 
serviço de entrega do Cartão de Cidadão; 
 
c) Outras obrigações decorrentes do âmbito do 
ponto 3 da cláusula 1ª. 

 
Cláusula 5.ª 

Obrigações do Município 
 

Constituem obrigações do Município, no âmbito 
do presente protocolo: 
 
a) Proceder à identificação e disponibilização do 
local para a instalação do Quiosque Cidadão que 
deve ser acessível e central e dispor das condições 
físicas recomendadas pela DGS, para a instalação 
do serviço público; 
 
b) Disponibilizar os meios necessários ao 
funcionamento do Quiosque Cidadão que não 
constituam obrigações das outras partes no 
presente protocolo, nomeadamente o mobiliário, 
ligação wifi, limpeza e higienização regular do 
espaço de acordo com as regras definidas pela 
DGS, bem como a segurança das instalações. 
 
c) Outras obrigações decorrentes do âmbito do 
ponto 3 da cláusula 1ª. 

 
 
 
 
 

Cláusula 6.ª 
Duração e horário de atendimento do Quiosque 

Cidadão 
 

1. O período temporal de duração do Quiosque 
Cidadão é de um mês, durante o qual o IRN deve 
proceder à avaliação do âmbito, do modelo de 
negócio e da necessidade da sua prorrogação. 
 
2. A necessidade de prorrogação do presente 
protocolo deve ser comunicada pelo IRN ao 
Município com uma antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis. 
 
3. O horário de atendimento do Quiosque Cidadão 
é todos os dias úteis, das 8 horas às 20 horas, 
durante o mês de maio, ou das 9 horas às 17 horas, 
consoante o horário do atendimento do IRN da 
Loja de Cidadão do Concelho. 

 
Cláusula 7.ª 

Articulação institucional 
 

1- As Partes comprometem-se a coordenar-se por 
forma a assegurar as condições necessárias à 
instalação e ao bom funcionamento do Quiosque 
Cidadão 
 
2- Os serviços prestados ao abrigo do presente 
protocolo devem obedecer aos padrões de 
garantia de segurança e qualidade definidos no 
quadro legal em vigor. 
 
3 – É acordada entre o IRN e o Município o modelo 
de transferência da verba a que se refere a alínea 
h) da cláusula 3.ª. 

 
Cláusula 8.ª 

Produção de efeitos 
 

O presente protocolo produz efeitos a partir da 
data da aposição da última assinatura e vigora pelo 
período temporal de duração definido na cláusula 
6.ª. 
 
Celebrado em 01 de Junho de 2020, e assinado nos 
termos do n.º 2 do artigo 16.º-A do Decreto-lei n.º 
Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril, na sua 
redação atual, num único exemplar. 
 
Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 
 
Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. 
 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 
Justiça, I.P. 
 
Município de Odivelas” 
 
(Aprovado por unanimidade” 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS 
BAIRROS SOCIAIS DE SANTA MARIA NA PONTINHA 

PROCESSO N.º 3027/PO/FA/DOMH 
 

Adjudicação da Empreitada da Requalificação dos 
Espaços Públicos dos Bairros Sociais de Santa 
Maria na Pontinha, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5581, de 2020.07.16, e conforme 
consta na referida informação é proposto: 
 
 
1) A exclusão da proposta da empresa Manuel 
Pedro de Sousa e Filhos, Lda. submetida no âmbito 
do LOTE 1, nos termos da alínea o) do n.º 2 do art.º 
146.º do Código dos Contratos Públicos, ex vi, alínea 
d) do n.º 2 do art.º 70.º do mesmo diploma legal; 
 
2) A adjudicação do LOTE 1 da empreitada à 
empresa Espaços Verdes - Projetos e Construção, 
Lda., pelo valor de 110.050,40€ (cento e dez mil, 
cinquenta euros e quarenta cêntimos), a acrescer 
de IVA à taxa legal em vigor; 
 
3) A adjudicação do LOTE 2 da empreitada à 
empresa Decoverdi - Plantas e Jardins, S.A., pelo 
valor de 417.902,49€ (quatrocentos e dezassete 
mil, novecentos e dois euros e quarenta e nove 
cêntimos), a acrescer de IVA à taxa legal em vigor; 
 
4) A adjudicação do LOTE 3 da empreitada à 
empresa Espaços Verdes - Projetos e Construção, 
Lda., pelo valor de 210.271,42€ (duzentos e dez mil, 
duzentos e setenta e um euros e quarenta e dois 
cêntimos), a acrescer de IVA à taxa legal em vigor. 
 
5) Aprovação da minuta do contrato, em anexo, em 
cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
 
 

“CONTRATO DE EMPREITADA N.º ……./20 
 

EMPREITADA DE REQUALIFICACÃO DOS ESPAÇOS 
PÚBLICOS DOS BAIRROS SOCIAIS DE SANTA MARIA – 
PONTINHA – LOTE 1 E LOTE 3.  
 
ENTRE:  
 
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva 
de direito público com o número 504 293 125, com 
sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 
 
E  
 
SEGUNDA: Espaços Verdes – Projectos e 
Construção, Lda, com sede na Calçada da Tapada, 
n.º 129, R/C, Esq., 1300-548 Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial, com o 
número único de matrícula e de identificação de 
pessoa coletiva, 501 188 568, com o capital social da 
importância de 750.000,00 euros, titular do alvará 
de empreiteiro de obras públicas com o número 
2242-PUB, inscrita desde 18 de novembro de 1982, 
emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do 
Imobiliário e da Construção, neste ato 
representada por Leonor de Assunção Alho 
Vasconcelos, titular do cartão de cidadão com o 
número de identificação civil 11968808 5 ZX6, 
válido até 12 de junho de 2029, na qualidade de 
sócio-gerente da mencionada sociedade, 
conforme verifiquei através da consulta on-line da 
certidão permanente, com o código de acesso 
0472-1787-4065, subscrita em 02 de março de 2017 
e válida até 02 de março de 2021. - 
 
- Entre os outorgantes é acordado o presente 
contrato de empreitada, o qual foi precedido de 
procedimento por Concurso Público, nos termos 
da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 
18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado CCP, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto do contrato) 
 

O presente contrato tem por objeto a Empreitada 
de Requalificação dos Espaços Públicos dos 
Bairros Sociais de Santa Maria – Pontinha – Lote 1 
e Lote 3.  

 
Cláusula Segunda 

(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 
 

A adjudicação da empreitada objeto do presente 
contrato e a respetiva minuta foram aprovadas em 
…….. de ………………….…. de 2020, por despacho do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Dr. Hugo Martins.  

 
Cláusula Terceira 

(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 
 

1 - O preço contratual é de Lote 1 – € 110.050,40 
(cento e dez mil, cinquenta euros e quarenta 
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cêntimos) e o Lote 3 – € 210.271,42 (duzentos e 
dez mil, duzentos e setenta e um euros e 
quarenta e dois cêntimos), com exclusão do IVA – 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor.  
 
2 - O encargo resultante do contrato para o ano em 
curso tem cabimento na rubrica seguinte: COE – 
36.03/07.01.04.05 e 36.03/07.01.04.13; Plano – 
2019/I/56 e 2019/I/84, com o n.º 542/2020 e 
compromisso com o n.º ……../2020.  

 
Cláusula Quarta 

(Prazo e duração contratual) 
 

1 – O prazo de execução da obra é o seguinte: Lote 
1 - 60 (sessenta) dias e o Lote 3 – 120 (cento e 
vinte) dias, contado desde a data da conclusão da 
consignação total ou da primeira consignação 
parcial, ou da data em que o dono da obra 
comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano 
de Segurança e Saúde, caso esta última seja 
posterior, nos termos da cláusula 9.ª das cláusulas 
gerais e dos números 13 e 13.1 das cláusulas 
especiais do caderno de encargos.  

 
Cláusula Quinta 

(Caução) 
 

A execução da obra será garantida pela caução 
apresentada pela segunda contraente, no valor de 
……………. (…………………………………….), referente a 5% do 
preço contratual, sem IVA, prestada por depósito 
em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos 
pelo Estado, mediante a apresentação de garantia 
bancária ou seguro-caução a efetuar de acordo 
com o estipulado no ponto 15 do programa do 
procedimento.  

 
Cláusula Sexta 

(Revisão de Preços) 
 

1 - A revisão dos preços contratuais, como 
consequência de alteração dos custos de mão-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 
durante a execução da empreitada, é efetuada nos 
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 
de Janeiro, na modalidade de Fórmula Polinomial. 
 
2 - A fórmula aplicável de revisão de preços, de 
acordo com o estipulado na cláusula 38 das 
cláusulas gerais do caderno de encargos é a 
seguinte F(09):  
 
Ct = 0,31 St/ So + 0,04 M03t/ M03o + 0,04 M06t/ 
M06o + 0,02 M18t/ M18o + 0,05 M20t/M20o + 0,02 
M22t/M22o + 0,02 M24t/ M24o + 0,02 M32t/ M32o + 
0,02M42t/ M42o + 0,06 M43t/ M43o + 0,02 M45t/ 
M45o + 0,04 M47t/ M47o + 0,04 M48t/M48o + 0,21 
Et/ Eo + 0,10.  
 

3 - Os índices ponderados dos materiais e salários 
a considerar serão publicados, periodicamente, no 
Diário da República (IIª Série).  

 
Cláusula Sétima 

(Gestor do Contrato) 
 

Nos termos do artigo 290.º - A, do CCP, designa-se 
gestor do presente contrato a Eng.ª Patrícia Nunes 
Pimentel.  

 
Cláusula Oitava 

(Elementos contratuais) 
 

1 - Fazem parte integrante do presente contrato os 
documentos previstos no n.º 2 do artigo 96.º do 
CCP.  
 
2 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no número anterior, a prevalência é 
determinada segundo a ordem pela qual são 
indicados no referido preceito legal.  
 
3 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do presente 
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto 
aos ajustamentos propostos de acordo com o 
disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pela 
Segunda contraente nos termos do disposto no 
artigo 101.º do mesmo Código.  

 
Cláusula Nona 
(Lei Aplicável) 

 
Quanto ao mais, serão aplicadas as normas 
reguladoras do CCP.  

 
Cláusula Décima 

(Foro Competente) 
 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro.  
 
Arquivo: 
 
a) Cópia da Certidão permanente, com o código de 
acesso 0472-1787-4065, subscrita em 02 de março 
de 2017 e válida até 02 de março de 2021;  
 
b) Cópia da Declaração emitida, em ……… de ………… 
de 2020, pelo Serviço Segurança Social Direta, 
comprovativa da situação contributiva da segunda 
contraente;  
 
c) Cópia da Certidão emitida, em ……. de ………. de 
2020, pelo Serviço de Finanças de Lisboa - 7, 
comprovativa da situação tributária da segunda 
contraente;  
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d) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com o 
número 2242-PUB, emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção; 
 
e) Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos pelo Ministério da Justiça – Direção Geral 
da Administração da Justiça e válidos até …… de 
………… de 2020, comprovativos de que o titular dos 
órgãos sociais da segunda contraente e a segunda 
contraente não se encontram nas situações 
previstas nas alíneas b) e h) do artigo 55.º do 
Código dos Contratos Públicos;  
 
- Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
 
- Celebrado em duplicado, em Odivelas a ……. de 
…………..….. de 2020, ficando um exemplar para cada 
um dos contraentes.  
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Conta: Pago por meio da guia n.º............. ---------” 

 
 
 

“CONTRATO DE EMPREITADA N.º ……./20 
 

EMPREITADA DE REQUALIFICACÃO DOS ESPAÇOS 
PÚBLICOS DOS BAIRROS SOCIAIS DE SANTA MARIA – 
PONTINHA – LOTE 2.  
 
ENTRE:  
 
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva 
de direito público com o número 504 293 125, com 
sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 
 

E  
 
 

SEGUNDA: Decoverdi – Plantas e Jardins, S.A, com 
sede na Rua Manuel Tiago, n.º 107, 1.º, 2870-353 
Montijo, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial, com o número único de matrícula e de 
identificação de pessoa coletiva, 502 438 878, com 
o capital social da importância de 250.000,00 
euros, titular de alvará de empreiteiro de obras 
públicas com o número 27230-PUB, inscrita desde 
18 de fevereiro de 1998, emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, 
neste ato representada por Eládio José Anjos 
Carrilho, titular do cartão de cidadão com o 
número de identificação civil 10545847 3 ZY9, 
válido até 22 de setembro de 2022, na qualidade de 
Vice-Presidente e procurador do Conselho de 
Administração da referida sociedade, conforme 
verifiquei através da consulta on-line da certidão 
permanente, com o código de acesso 2885-4804-
5104, subscrita em 16 de outubro de 2019 e válida 
até 16 de outubro de 2020 e da procuração datada 
de 28 de maio de 2019.  
 
- Entre os outorgantes é acordado o presente 
contrato de empreitada, o qual foi precedido de 
procedimento por Concurso Público, nos termos 
da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 
18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado CCP, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto do contrato) 
 

O presente contrato tem por objeto a Empreitada 
de Requalificação dos Espaços Públicos dos 
Bairros Sociais de Santa Maria – Pontinha - Lote 2. 

 
Cláusula Segunda 

(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 
 

A adjudicação da empreitada objeto do presente 
contrato e a respetiva minuta foram aprovadas em 
…….. de …………….……. de 2020, por despacho do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. 
Hugo Martins.  

 
Cláusula Terceira 

(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 
 

1 - O preço contratual é de Lote 2 – € 417.902,49 
(quatrocentos e dezassete mil, novecentos e dois 
euros e quarenta e nove cêntimos), com exclusão 
do IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor.  
 
2 - O encargo resultante do contrato para o ano em 
curso tem cabimento na rubrica seguinte: COE – 
36.03/07.01.04.05 e 36.03/07.01.04.13; Plano – 
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2019/I/56 e 2019/I/84, com o n.º 542/2020 e 
compromisso com o n.º ……../2020.  

 
Cláusula Quarta 

(Prazo e duração contratual) 
 

1 – O prazo de execução da obra é de 180 (cento e 
oitenta) dias, contado desde a data da conclusão 
da consignação total ou da primeira consignação 
parcial, ou da data em que o dono da obra 
comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano 
de Segurança e Saúde, caso esta última seja 
posterior, nos termos da cláusula 9.ª das cláusulas 
gerais e dos números 13 e 13.1 das cláusulas 
especiais do caderno de encargos.  

 
Cláusula Quinta 

(Caução) 
 

A execução da obra será garantida pela caução 
apresentada pela segunda contraente, no valor de 
……………. (……………………….), referente a 5% do preço 
contratual, sem IVA, prestada por depósito em 
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 
Estado, mediante a apresentação de garantia 
bancária ou seguro-caução a efetuar de acordo 
com o estipulado no ponto 15 do programa do 
procedimento.  

 
Cláusula Sexta 

(Revisão de Preços) 
 

1 - A revisão dos preços contratuais, como 
consequência de alteração dos custos de mão-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 
durante a execução da empreitada, é efetuada nos 
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 
de Janeiro, na modalidade de Fórmula Polinomial. 
 
2 - A fórmula aplicável de revisão de preços, de 
acordo com o estipulado na cláusula 38 das 
cláusulas gerais do caderno de encargos é a 
seguinte F(09):  
 
Ct = 0,31 St/ So + 0,04 M03t/ M03o + 0,04 M06t/ 
M06o + 0,02 M18t/ M18o + 0,05 M20t/M20o + 0,02 
M22t/M22o + 0,02 M24t/ M24o + 0,02 M32t/ M32o + 
0,02M42t/ M42o + 0,06 M43t/ M43o + 0,02 M45t/ 
M45o + 0,04 M47t/ M47o + 0,04 M48t/M48o + 0,21 
Et/ Eo + 0,10.  
 
3 - Os índices ponderados dos materiais e salários 
a considerar serão publicados, periodicamente, no 
Diário da República (IIª Série).  

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Sétima 
(Gestor do Contrato) 

 
Nos termos do artigo 290.º - A, do CCP, designa-se 
gestor do presente contrato a Eng.ª Patrícia Nunes 
Pimentel.  

 
Cláusula Oitava 

(Elementos contratuais) 
 

1 - Fazem parte integrante do presente contrato os 
documentos previstos no n.º 2 do artigo 96.º do 
CCP.  
 
2 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no número anterior, a prevalência é 
determinada segundo a ordem pela qual são 
indicados no referido preceito legal.  
 
3 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do presente 
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto 
aos ajustamentos propostos de acordo com o 
disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pela 
Segunda contraente nos termos do disposto no 
artigo 101.º do mesmo Código.  

 
Cláusula Nona 
(Lei Aplicável) 

 
Quanto ao mais, serão aplicadas as normas 
reguladoras do CCP.  

 
Cláusula Décima 

(Foro Competente) 
 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro.  
 
Arquivo:  
 
a) Cópia da Certidão permanente, com o código de 
acesso 2885-4804-5104, subscrita em 16 de 
outubro de 2019 e válida até 16 de outubro de 2020; 
 
b) Procuração datada de 28 de maio de 2019;  
 
c) Cópia da Declaração emitida, em ……… de ………… 
de 2020, pelo Serviço Segurança Social Direta, 
comprovativa da situação contributiva da segunda 
contraente;  
 
d) Cópia da Certidão emitida, em ……. de ………. de 
2020, pelo Serviço de Finanças de Montijo, 
comprovativa da situação tributária da segunda 
contraente;  
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e) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com o 
número 27230-PUB, emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção; 
 
f) Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos pelo Ministério da Justiça – Direção Geral 
da Administração da Justiça e válidos até …… de 
………….…… de 2020, comprovativos de que os 
titulares dos órgãos sociais da segunda contraente 
e a segunda contraente não se encontram nas 
situações previstas nas alíneas b) e h) do artigo 55.º 
do Código dos Contratos Públicos;  
 
- Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
 
- Celebrado em duplicado, em Odivelas a …. de 
…………..….. de 2020, ficando um exemplar para cada 
um dos contraentes.  
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Conta: Pago por meio da guia n.º............. ” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA NA 
RUA DOM AFONSO HENRIQUES 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
PROCESSO N.º 3102/PV/OL/DOMH 

 
Aprovação das Peças Concursais referentes à 
empreitada para a construção de Jardim de 
Infância na Rua Dom Afonso Henriques, na Póvoa 
de Santo Adrião, no valor de 995.000,00 € 
(novecentos e noventa e cinco mil euros), sem IVA, 
de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5987, de 2020.07.30, é proposto: 
 
Aprovação das peças concursais: 
 
Anúncio; 
Programa de Concurso; 
Caderno de encargos; 
Cláusulas gerais; 
Cláusulas especiais; 
Plano de Segurança e Saúde; 
Manual do Estaleiro; 

Placa de Obra; 
Mapa Orçamental; 
Mapa de Quantidades de Trabalho; 
Mapa Medições; 
Memórias Descritivas; 
Condições Técnicas especiais; 
Peças Desenhadas; 
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição. 
 
Constituição do Júri: 
 
Eng.º Luís Jorge, Diretor Municipal, Presidente, 
como membro efetivo; 
Eng.º António Lopes, Diretor Departamento, que 
substituirá o Presidente nas suas faltas ou 
impedimentos, como membro efetivo; 
Dra. Rosa Patrão, Chefe Divisão, como membro 
efetivo; 
Eng.ª Sofia Magalhães, Técnica Superior, como 
membro efetivo; 
Teresa Alves, Coordenadora Técnica, como 
membro efetivo; 
Eng.ª Isabel Tavares, Técnica Superior, como 
membro suplente; 
Eng.º Vitor Almeida, Técnico Superior, como 
membro suplente; 
Eng.ª Sónia Barata, Técnica Superior, como 
membro suplente; 
Vanda Valério, Assistente Técnica, como membro 
suplente. 
 
Aprovação da publicação do anúncio de concurso, 
no Diário da República, nos termos do n.º 1 do 
artigo 130.º do Código dos Contratos Públicos; 
 
Aprovação da despesa de publicação num valor 
estimado de 300,00 € (trezentos euros), a que 
acrescentará o I.V.A. à taxa legal em vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
ANO LETIVO 2020/2021 

 
Implementação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano 
Letivo 2020/2021. O Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) traduz-se numa 
oferta educativa e formativa, gratuita, de inscrição 
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facultativa, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo, garantindo uma diversidade de atividades 
de cariz cultural e lúdico, de complemento ao 
currículo e de ocupação útil e adequada dos 
tempos não letivos. Destina-se aos alunos das 
escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública 
do concelho e tem como enquadramento a 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 
 
As Atividades de Enriquecimento Curricular 
devem ser selecionadas de acordo com os 
objetivos definidos no Projeto Educativo dos 
Agrupamentos de Escolas e integrar o Plano Anual 
de Atividades, podendo incidir nos domínios 
desportivo, artístico, científico, tecnológico, de 
ligação da escola com o meio, de solidariedade e 
voluntariado e da dimensão europeia na 
educação, conforme definido no artigo 7º, da 
Portaria n.º 644-A/2015, de acordo com o que 
consta na informação n.º Interno/2020/5874, de 
2020.07.28: 
 
“(…) III – Planificação das Atividades  
 
A oferta das AEC em cada escola será planificada 
pelos agrupamentos de escolas em parceria com a 
Câmara Municipal e com as entidades gestoras 
parceiras, tendo por base os domínios das 
atividades a definir de acordo com o Projeto 
Educativo de agrupamento, procurando o 
equilíbrio entre os interesses dos alunos, a 
formação e perfil dos profissionais que as 
asseguram, o regime de funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino, os espaços 
disponíveis para o funcionamento das atividades e 
o número estimado de alunos para o Ano Letivo 
2020/2021. 
 
IV – Parcerias 
 
Considerando a avaliação positiva realizada 
conjuntamente pela CMO, agrupamentos de 
escolas e entidades gestoras parceiras sobre o 
modelo tripartido adotado para a implementação 
das AEC no concelho de Odivelas. Propõe-se que 
para o Ano Letivo 2020/2021 seja dada 
continuidade à opção metodológica de gestão em 
parceria em todos os estabelecimentos de 
educação e ensino do 1º ciclo, conforme Quadro 1: 
 

Quadro 1 - Parcerias das AEC por agrupamento de escolas 
e estabelecimento de ensino  

 
Agrupamento 

de Escolas 
Entidade Gestora 

Parceira 
Estabelecimento de 

ensino 

AE Adelaide 
Cabette 

Instituto Português 
de Pedagogia Infantil 

EB António Maria Bravo 

EB Maria Máxima Vaz 

EB Bernardim Ribeiro 

APEE EB D. Dinis N.º 1 EB D. Dinis N.º 1 
 
 
 

AE 
Braamcamp 

Freire  

Jardim Infantil 
Popular da Pontinha 

EB da Serra da Luz 

EB Dr. Mário Madeira 

EB Mello Falcão 

Centro Comunitário 
Paroquial de Famões 

EB da Quinta da Paiã 

EB de Vale Grande 

*Aguarda indicação EB da Quinta da Condessa 

APEE EB Casal da 
Serra EB do Casal da Serra 

 

AE Caneças 
Centro Comunitário 

Paroquial da Ramada 

EB Cesário Verde 

EB Francisco Vieira Caldas 

EB Artur Alves Cardoso 

EB Prof.ª Maria Costa 
 

AE D. Dinis 
Instituto Português 

de Pedagogia Infantil 
EB Rainha Santa 

EB Maria Lamas 
 

AE Moinhos 
Arroja 

APEE AE Moinhos da 
Arroja 

EB Manuel Coco 

EB de Porto Pinheiro 
 

AE Sudoeste 
de Odivelas 

Centro Comunitário 
Paroquial de Famões 

EB Casais de Trigache 

EB Sophia de Mello B. 
Andresen 

EB da Quinta das Dálias 

APEE EB Veiga 
Ferreira 

EB Veiga Ferreira 

 

AE Pedro 
Alexandrino 

Instituto Português 
de Pedagogia Infantil 

EB Barbosa Du Bocage 

EB da Quinta São José 

EB de Olival Basto 

EB Carlos Paredes 
 

AE Vasco 
Santana 

Centro Comunitário 
Paroquial da Ramada 

EB Eça de Queirós 

EB de Casal dos 
Apréstimos 

EB João Villaret 

EB da Amoreira 

 
(…) 
 
V – Modalidades de Pagamento  
  
O cálculo dos custos para a implementação do 
Programa de AEC para 2020/2021, resultante dos 
montantes a transferir para as entidades gestoras 
parceiras, baseia-se no valor do financiamento 
previsto no número 3, do artigo 20º, da Portaria n.º 
644-A/2015, de 24 de agosto, a saber:    
 
• 150,00€ - valor máximo de comparticipação 
financeira anual, por aluno, para cinco horas 
semanais; 
 
• 90,00€ - valor máximo de comparticipação 
financeira anual, por aluno, para três horas 
semanais (integração da disciplina de inglês na 
componente curricular - mínimo de 2 horas 
semanais). 
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Considerando o Despacho n.º 5908/2017, 
publicado em Diário da República n.º 128/207 de 05 
de julho de 2017, que contempla a implementação 
do projeto de autonomia e flexibilidade curricular 
dos ensinos básico e secundário, no ano escolar 
2017/2018, que consiste em permitir aos 
estabelecimentos da rede pública e privada cujos 
órgãos de direção, administração e gestão 
manifestem interesse na implementação do 
mesmo no ano escolar 2017/2018, assumindo a 
centralidade das escolas, dos seus alunos e 
professores, e permitindo a gestão do currículo de 
forma flexível. 
 
Ao nível do Concelho do Odivelas dos oito 
agrupamentos de escolas existentes, seis 
implementaram este projeto, nomeadamente, AE 
Braamcamp Freire, AE Caneças, AE D. Dinis, AE 
Sudoeste de Odivelas, AE Pedro Alexandrino e AE 
Vasco Santana.  
 
Considerando ainda, o Dec-Lei n.º 55/2018 de 6 de 
julho de 2018, que estabelece o currículo dos 
Ensinos Básico e Secundário, bem como os 
princípios orientadores da sua conceção, 
operacionalização e avaliação das aprendizagens, o 
mesmo produz efeitos a partir do ano letivo 
2020/21, no que respeita aos 3º, 9º e 12º anos de 
escolaridade (alínea c), do n.1, do artigo 38º); e 
relativamente às escolas abrangidas pelo 
Despacho 5908/2017, de 5 de julho de 2017, no que 
respeita ao 4º ano de escolaridade (alínea c), do n.º 
2, do artigo 38º). 
 
Consequentemente, todas as turmas do 1º, 2º e 3º 
anos, que frequentam as escolas de 1º Ciclo do 
Ensino Básico da rede pública do concelho de 

Odivelas, serão contempladas com cinco horas 
semanais de Atividades de Enriquecimento 
Curricular, situação que irá também integrar as 
turmas de 4º ano, das escolas abrangidas pelo 
Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho de 2017.  
 
O Município transferirá as verbas correspondentes ao 
financiamento por parte do Ministério da 
Educação para as entidades envolvidas na gestão 
das AEC, em três tranches, que deverão ocorrer em 
3 fases, a 1ª fase em setembro de 2020, a 2ª fase em 
dezembro de 2020 e a última fase em abril de 2021. 
  
VI – Orçamento Previsto   
 
A estimativa do montante global referente às 
transferências para as entidades gestoras do 
programa, tem por base o número de alunos 
previsto para a frequência do programa das AEC 
no Ano Letivo 2020/2021 e o custo aluno/ano acima 
referido, conforme Quadro 2 e 3 com a estimativa 
de custos.  
 
De realçar que o número de alunos apresentado 
resulta da previsão dos agrupamentos de escolas 
para o próximo ano letivo, e que por esse motivo 
poderão ocorrer oscilações com consequentes 
flutuações no valor das transferências a efetuar 
para as entidades gestoras parceiras.   
 
O valor global previsto destinado à transferência 
das verbas para as entidades gestoras parceiras 
fazerem face às despesas com a implementação 
do Programa no Ano Letivo 2020/2021 perfaz um 
total de € 841.230,00 (oitocentos e quarenta e um 
mil e duzentos e trinta euros).   
 

 
Quadro 2 - Estimativa de custos do Programa das AEC para o Ano Letivo 2020/2021 escolas aderentes ao 

Regime de Autonomia e Flexibilidade 
 

Estabelecimentos de 
Educação e Ensino 

Previsão de alunos Regime de 
Funcionamento 

Previsão Custos Aluno/AEC Total Custos Ano 
Letivo 1º, 2º, 3º e 4º 1º, 2º, 3ºe 4º x 150,00€ 

Agrupamento de Escolas A Sudoeste de Odivelas 

EB Quinta das Dálias 72 Normal 10.800,00 € 10.800,00 € 

EB Veiga Ferreira 192 Normal 28.800,00 € 28.800,00 € 

EB Casais de Trigache 192 Normal 28.800,00 € 28.800,00 € 

EB Sophia Mello B. Andresen 72 Normal 10.800,00 € 10.800,00 € 

Sub-Total 528  79.200,00 € 79.200,00 € 

Agrupamento de Escolas de Caneças 

EB dos Castanheiros 144 Normal 21.600,00 € 21.600,00 € 

EB Artur Alves Cardoso 120 Normal 18.000,00 € 18.000,00 € 

EB Cesário Verde 192 Normal 28.800,00 € 28.800,00 € 

EB Professora Maria Costa 120 Normal 18.000,00 € 18.000,00 € 

Sub-Total 576  86.400,00 € 86.400,00 € 
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Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião 

EB Quinta S. José 120 Normal 18.000,00 € 18.000,00 € 

EB Barbosa du Bocage 216 Normal 32.400,00 € 32.400,00 € 

EB Olival Basto 192 Normal 28.800,00 € 28.800,00 € 

EB Carlos Paredes 192 Normal 28.800,00 € 28.800,00 € 

Sub-Total 720  108.000,00 € 108.000,00 € 

Agrupamento de Escolas da Pontinha 

EB Casal da Serra 144 Normal 21.600,00 € 21.600,00 € 

EB Quinta da Condessa 168 Normal 25.200,00 € 25.200,00 € 

EB Dr. Mário Madeira 96 Normal 14.400,00 € 14.400,00 € 

EB Mello Falcão 192 Normal 28.800,00 € 28.800,00 € 

EB Quinta da Paiã 168 Normal 25.200,00 € 25.200,00 € 

EB Serra da Luz 96 Normal 14.400,00 € 14.400,00 € 

EB Vale Grande 96 Normal 14.400,00 € 14.400,00 € 

Sub-Total 960  144.000,00 € 144.000,00 € 

Agrupamento de Escolas D. Dinis 

EB Maria Lamas 312 Normal 46.800,00 € 46.800,00 € 

EB Rainha Santa 240 Normal 36.000,00 € 36.000,00 € 

Sub-Total 552  82.800,00 € 82.800,00 € 

Agrupamento de Escolas Vasco Santana 

EB Amoreira 240 Normal 36.000,00 € 36.000,00 € 

EB João Villaret 192 Normal 28.800,00 € 28.800,00 € 

EB Eça de Queirós 96 Normal 14.400,00 € 14.400,00 € 

EB Casal dos Apréstimos 288 Normal 43.200,00 € 43.200,00 € 

Sub-Total 816  122.400,00 € 122.400,00 € 

Total 4152  622.800,00 € 622.800,00 € 

 
 

Quadro 3 - Estimativa de custos do Programa das AEC para o Ano Letivo 2020/2021 escolas não aderentes 
ao Regime de Autonomia e Flexibilidade 

 

Estabelecimentos de 
Educação e Ensino 

Previsão de 
alunos 

Previsão de 
alunos Regime de 

Funcionamento 

Previsão Custos 
Aluno/AEC 

Previsão Custos 
Aluno/AEC Total Custos 

Ano Letivo 
1º, 2º e 3º 4º 1º, 2º e 3º x 150,00€ 4º x 90,00€ 

Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette 

Escola Básica António 
Maria Bravo 

132 60 Normal 19.800,00 € 5.400,00 € 25.200,00 € 

EB D. Dinis n.º 1 216 96 Normal 32.400,00 € 8.640,00 € 41.040,00 € 

EB Bernardim Ribeiro 192 24 Normal 28.800,00 € 2.160,00 € 30.960,00 € 

EB Maria Máxima Vaz 144 72 Normal 21.600,00 € 6.480,00 € 28.080,00 € 

Sub-Total 684 252  102.600,00 € 22.680,00 € 125.280,00 € 

Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 

EB Manuel Coco 261 120 Normal 39.150,00 € 10.800,00 € 49.950,00 € 

EB de Porto Pinheiro 252 60 Normal 37.800,00 € 5.400,00 € 43.200,00 € 

Sub-Total 513 180  76.950,00 € 16.200,00 € 93.150,00 € 

Total     118.800,00 € 38.880,00 € 218.430,00 € 

 

Valor Total 841.230,00 € 
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O valor a cabimentar no presente ano económico 
de 2020 é de € 560.820,00 (quinhentos e sessenta 
mil, oitocentos e vinte euros), correspondendo à 1ª 
e 2ª tranche a transferir para as entidades gestoras 
parceiras fazerem face às despesas com a gestão 
do programa na 1ª e na 2ª fase, sendo o montante 
por cada fase no valor de € 280.410,00 (duzentos e 
oitenta mil e quatrocentos e dez euros). 
 
Propõe-se ainda, que o valor remanescente de € 
280.410,00 (duzentos e oitenta mil e quatrocentos 
e dez euros), correspondente à tranche da 3ª fase, 
seja inscrito no Plano de Atividades e Orçamento 
para 2021. (…)” (excerto da informação n.º 
Interno/2020/5874, de 2020.07.28) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO TRIPARTIDO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS OS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS E AS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação 
Tripartido a Celebrar entre o Município de Odivelas 
os Agrupamentos de Escolas e as Associações de 
Pais e Encarregados de Educação no âmbito da 
Gestão do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico para o ano Letivo 2020/2021. Acordo cujo 
objetivo é estabelecer os termos e as condições em 
que a disponibilização da oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular é realizada, de acordo 
com a informação n.º Interno/2020/5874, de 
2020.07.28, e nos termos da minuta constante 
como anexo da referida informação. 

 
 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
 
Considerando que: 
 
1. A Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto procedeu à 
transferência de competências do Estado central 
para o poder local e, por sua vez, o Decreto-Lei n. 
21/2019 de 30 de janeiro veio concretizar o exercício 
de competências pelas autarquias locais no 
domínio da educação; 
 
 
 
2. O referido decreto-lei revogou, entre outros, o 
seu antecessor, o Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 
de julho tendo, todavia, determinado no seu artigo 
74.º que, no que respeita à escola a tempo inteiro, 

mantem-se em vigor toda a legislação e 
regulamentação aplicável, até ao inicio da vigência 
do decreto-lei previsto no artigo 41.º; 
 
3. Face ao que antecede mantem-se plenamente 
vigente a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 
emitida pelo Ministério da Educação que define, 
entre outras, as regras a observar na oferta das 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 
1º ciclo do ensino básico, bem como o regime de 
acesso ao apoio financeiro a conceder pelo 
Ministério da Educação; 
 
4. De acordo com a portaria em causa consideram-
se AEC as atividades que sejam de caráter 
facultativo e de natureza eminentemente lúdica, 
formativa e cultural que incidam, nomeadamente, 
nos domínios desportivo, artístico, científico e 
tecnológico, de ligação da escola com o meio, de 
solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia na educação; 
 
5. Estas atividades traduzem-se numa oferta 
obrigatória, de frequência gratuita, sendo a 
inscrição facultativa, desenvolvem-se ao longo do 
ano letivo e dirigem-se a todos os alunos 1º ciclo do 
ensino básico público; 
 
6. Devem ser organizadas em regime normal, 
considerar a existência de docentes de carreira dos 
próprios agrupamentos de escola e ter em conta 
os recursos existentes na comunidade, 
nomeadamente IPSS, associações culturais, entre 
outros; 
 
7. A metodologia adotada na implementação da 
oferta das AEC no Município de Odivelas no ano 
letivo transato mereceu por parte de todos os 
parceiros envolvidos uma avaliação positiva, 
mantem-se a continuidade nos termos da 
disponibilização desta oferta; 
 
8. Não obstante, a situação excecional que se vive 
no momento atual em virtude da pandemia 
causada pela doença COVID-19, exige permanente 
monitorização e pode determinar a necessidade 
de introduzir adaptações ou ajustamentos à 
disponibilização da oferta das AEC, por forma a 
garantir que a sua implementação não prejudica a 
eventual aplicação tempestiva e eficaz de medidas 
excecionais e urgentes de resposta à infeção 
epidemiológica; 
 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas na al. 
c), do artigo 39.º, do artigo 40.º e do artigo 74.º do 
Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro bem como, 
do artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de 
agosto de 2015, 
 
Entre:  
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MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva com o 
número 504 293 125, neste ato representado pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins adiante designado por 
PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ----------------------, 
ODIVELAS, com sede na -----------------------------------
----------------, Rua da ---------------------------------------
, 1600-000 Odivelas, Pessoa Coletiva n.º --------------
-------------------, neste ato representado pelo 
Senhor Diretor do Agrupamento, Professor ---------
----------------------------, adiante designado por 
SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA _________________________, 
com sede na Escola ____________________, Rua 
______________________, Pessoa Coletiva n.º 
____________ neste ato representado pelo/a 
Senhor/a Presidente, ____________, adiante 
designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, 
doravante designado por Acordo, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

Com o presente Acordo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as Partes cujo objetivo é estabelecer 
os termos e as condições em que a 
disponibilização da oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular é realizada na(s) 
Escola(s) __________.  

 
Cláusula Segunda 

(Da Organização e Funcionamento) 
 

1. De acordo com o estabelecido no artigo 15.º da 
Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015 
designadamente, no que respeita à identificação 
das AEC a desenvolver, à duração semanal de cada 
atividade, ao local ou locais de funcionamento, ao 
número de alunos em cada atividade e aos 
recursos humanos necessários ao funcionamento, 
os mesmos constam do Anexo I ao presente 
Acordo, que dele faz parte integrante. 
 
2. Em situações excecionais e devidamente 
fundamentadas as condições previstas no Anexo I 
podem ser alteradas por acordo das Partes, o qual 

deve ficar a constar de aditamento ao presente 
Acordo. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Participar na elaboração dos horários das AEC 
em conjunto com o Segundo e Terceiro 
Outorgantes, tendo em conta, as atividades a 
desenvolver, a carga horária semanal definida, o 
número de turmas a constituir, bem com os 
espaços físicos afetos ao programa; 
 
b) Monitorizar a implementação da oferta das AEC 
em colaboração com o Segundo e Terceiro 
Outorgantes; 
 
c) Colaborar com as entidades competentes no 
processo de avaliação da oferta das AEC; 
 
d) Realizar uma avaliação final ao desenvolvimento 
da oferta de AEC no agrupamento de escolas em 
causa; 
 
e) Monitorizar em conjunto com o Segundo 
Outorgante o processo de inventariação dos 
materiais e equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante afetos às AEC; 
 
f) Autorizar a aquisição dos bens, com exceção de 
materiais de desgaste rápido, que se demonstrem 
necessários a execução da oferta das AEC, sob 
proposta do Terceiro Outorgante e parecer 
favorável emitido pelo Segundo Outorgante; 
 
g) Determinar que os bens referidos na alínea 
anterior integram o imobilizado corpóreo afeto ao 
agrupamento de escolas em causa; 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Proceder à identificação obrigatória dos 
docentes de quadro do agrupamento de escolas 
que eventualmente reúnam as condições legais 
para serem afetos à oferta das AEC; 
 
 
b) Organizar os processos de inscrição dos alunos 
na oferta das AEC e desencadear os 
procedimentos necessários à formação das 
turmas, em função da carga horária semanal, do 
local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada atividade; 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 17 - 18 de agosto de 2020 

39 
 

c) Participar na elaboração dos horários das AEC 
em conjunto com o Primeiro e Terceiro 
Outorgantes; 
 
d) Planificar as AEC de acordo com os objetivos 
definidos no projeto educativo, envolvendo os 
diferentes departamentos curriculares; 
 
e) Colaborar com o Terceiro Outorgante na 
seleção, recrutamento e contratação dos técnicos 
para as AEC, de acordo com a legislação aplicável; 
 
f) Estabelecer no Regulamento Interno do 
Agrupamento de Escolas os termos em que se 
desenvolve a supervisão e o acompanhamento das 
AEC; 
 
g) Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
avaliação da execução da disponibilização da 
oferta das AEC; 
 
h) Plasmar no Regulamento Interno do 
Agrupamento as implicações das faltas às AEC; 
 
i) Elaborar e manter atualizado um inventário dos 
bens (materiais/equipamentos) adquiridos e 
afetos pelo Terceiro Outorgante à oferta das AEC, 
nos termos do estabelecido na al. g) da cláusula 
terceira; 
 
j) Disponibilizar ao Primeiro Outorgante o 
inventário identificado na alínea anterior; 
 
k) Facultar ao Ministério da Educação informação 
relativa ao perfil dos docentes afetos às AEC, 
designadamente os respeitantes às habilitações 
literárias e qualificações profissionais; 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 
 

O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Selecionar, recrutar e contratar, em articulação 
com o Segundo Outorgante, os técnicos a afetar às 
AEC, de acordo com a legislação aplicável; 
 
b) Garantir, na qualidade de entidade recrutadora, 
a entrega dos certificados de registo criminal por 
parte dos técnicos contratados; 
 
c) Gerir a execução da oferta das AEC em 
articulação com o Segundo Outorgante; 
 

d) Assegurar a substituição dos técnicos, no caso 
de ausência pontual ou prolongada, sem prejuízo 
da necessária articulação que deve existir entre as 
Partes, com vista à regular disponibilização da 
oferta das AEC; 
 

e) Participar na elaboração dos horários das AEC 
em conjunto com o Primeiro e Segundo 
Outorgantes, tendo em conta as atividades a 
desenvolver, a carga horária semanal definida, o 
número de turmas a constituir, os horários de cada 
atividade, bem como os espaços físicos a afetar; 
 
f) Assegurar que o desenvolvimento da oferta das 
AEC é realizada de acordo com o horário 
estabelecido entre as Partes, decorre nos espaços 
previamente acordados e acomoda as orientações 
e diretrizes que venham a ser emanadas pelo 
Ministério da Educação; 
 
g) Efetuar o pagamento devido aos técnicos 
através das verbas para o efeito transferidas pelo 
Primeiro Outorgante; 
 
h) Assegurar o cumprimento de todas as regras 
legais relativas ao respetivo enquadramento 
laboral dos técnicos; 
 
i) Garantir a vigilância dos recreios e a limpeza das 
instalações, no período de utilização que lhe 
corresponde; 
 
j) Adquirir os materiais e equipamentos 
necessários à disponibilização da oferta das AEC, 
sob parecer prévio favorável do Segundo 
Outorgante e autorização do Primeiro Outorgante; 
 
k) Entregar os bens referidos na alínea anterior à 
Coordenação da Escola, a qual terá a 
responsabilidade de os incluir em inventário 
próprio, dando conhecimento do mesmo ao 
Primeiro Outorgante; 
 
l) Colaborar com o Segundo Outorgante 
disponibilizando toda a informação que se 
demonstre necessária à elaboração e atualização 
do inventário; 

 
Cláusula Sexta 

(Do Apoio Financeiro) 
 

1. Compete ao Primeiro Outorgante desenvolver o 
processo relativo ao apoio financeiro junto do 
Ministério da Educação. 
 
2. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por 
efetuar a transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, com base na comparticipação 
financeira que venha a ser atribuída pelo Ministério 
da Educação e nos termos das condições 
estabelecidas no Anexo I. 
 
3. A transferência de verba prevista no número 
anterior processa-se em três tranches, nos termos 
seguintes: 
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a) a primeira tranche realiza-se até ao dia 15 
(quinze) do mês de setembro de 2020; 
 
b) a segunda tranche efetua-se até ao dia 15 
(quinze) de dezembro de 2020; 
 
c) a terceira tranche até ao final do mês de abril de 
2021. 
 
3. O Terceiro Outorgante compromete-se a 
elaborar um centro de custos específicos para a 
oferta das AEC e a elaborar mapas trimestrais de 
custos a remeter à Câmara Municipal de Odivelas 
até ao final de dezembro de 2020, e de abril e junho 
de 2021, respetivamente. 
 
4. Considerando o número de alunos a frequentar 
as AEC poderão verificar-se acertos nas tranches 
financeiras subsequentes. 
 
5. O Terceiro Outorgante compromete-se a 
remeter à Câmara Municipal de Odivelas 
documentos comprovativos da quitação dos 
valores pagos aos técnicos, bem como outros 
elementos informativos que, em caso de dúvida, 
demonstrem de forma inequívoca os valores 
efetivamente pagos aos mesmos. 
 
6. Cabe ao Terceiro Outorgante garantir que as 
verbas transferidas ao abrigo do presente Acordo 
são utilizadas para os estritos fins a que se 
destinam, não podendo ser assacada qualquer 
responsabilidade ao Primeiro Outorgante no caso 
de utilização indevida das mesmas. 

 
Cláusula Sétima 

(Da Proteção dos Dados) 
 

1. O Município de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, n.º 72, 2675-267 
Odivelas, é a entidade responsável pelo 
tratamento dos dados pessoais recolhidos, no 
estrito âmbito das atribuições e competências dos 
municípios. 
 
2. As pessoas singulares titulares (titulares dos 
dados) poderão contactar, por escrito, a 
Encarregada de Proteção de Dados (EPD) do 
Município de Odivelas – Dra. Paula Ganchinho para 
todas as questões relacionadas com o tratamento 
dos seus dados e o exercício dos seus direitos, via 
correio eletrónico, através do endereço 
protecaodedados@cm-odivelas.pt, ou via correio 
postal, para a morada Avenida Amália Rodrigues, 
n.º 27, 6.º Piso – Urbanização da Ribeirada, 2675-432 
Odivelas. 
 
3. Os Encarregados de Proteção de Dados (artigo 
37.º do RGPD) e respetivos contactos, designados 
pelos Segundo e Terceiro Outorgantes são: 

Segundo Outorgante – _____________________; 
Terceiro Outorgante – _____________________; 
 
4. Os dados pessoais são tratados para os 
exclusivos efeitos da disponibilização da oferta das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, no 
âmbito do presente Acordo e demais legislação 
aplicável designadamente, a Portaria 644-A/2015, 
de 24 de agosto. 
 
5. Os dados pessoais tratados, pelos Outorgantes, 
para os efeitos referidos no ponto anterior são: -- 
 
a) Primeiro Outorgante - sobre docentes: nome e 
vencimentos/honorários; 
 
b) Segundo Outorgante – sobre alunos: nome, 
idade, ano de escolaridade, turma e horário; sobre 
encarregados de educação: nome e contacto 
telefónico; sobre os docentes: nome, atividade 
lecionada, horário e contacto telefónico; 
 
c) Terceiro Outorgante - sobre alunos: nome, idade, 
ano de escolaridade, turma e horário; sobre 
encarregados de educação: nome, contacto 
telefónico e eletrónico; sobre docentes: nome, 
morada, NIF, NISS, Número do Cartão de Cidadão, 
IBAN, Estado Civil, Nacionalidade, Data de 
Nascimento, Registo Criminal, contactos 
telefónico e eletrónico. 
 
6. Os dados pessoais partilhados, entre os 
Outorgantes, para os efeitos referidos no ponto 4. 
da presente cláusula são: 
 
a) Do Segundo para o Terceiro Outorgante – sobre 
alunos: nome, idade, ano de escolaridade, turma e 
horários; 
 
b) Do Terceiro para o Primeiro Outorgante – sobre os 
docentes: currículos, vencimentos/honorários.  
 
c) Do Terceiro para o Segundo Outorgante – sobre 
os docentes: currículos, nome, horário, contacto 
telefónico e eletrónico. 
 
7. As pessoas singulares, titulares dos dados, têm 
direito: 
 
a) A solicitar ao Município de Odivelas o acesso, a 
retificação, o apagamento, a limitação ou a 
oposição do tratamento aos/dos seus dados 
pessoais, bem como a portabilidade dos mesmos; 
 

b) A apresentar reclamação à autoridade nacional 
de controlo – Comissão Nacional de Proteção de 
Dados (CNPD). 
 
8. No âmbito do presente Acordo, o Segundo e o 
Terceiros Outorgantes: 
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a) Tratam os dados pessoais apenas mediante 
instruções documentadas do Primeiro Outorgante 
(Responsável pelo Tratamento de Dados - RTD);  
 
b) Asseguram que as pessoas autorizadas a tratar 
os dados pessoais fazem parte dos seus Órgãos de 
Administração e Gestão ou Sociais e assumiram 
um compromisso de confidencialidade ou estão 
sujeitas a adequadas obrigações legais de 
confidencialidade; 
 
c) Informam o Primeiro Outorgante, por escrito, 
através de correio eletrónico institucional ou carta 
registada, sobre o nome, cargo, contactos 
telefónico e eletrónico, das pessoas autorizadas ao 
tratamento dos dados, sempre que estas forem 
designadas ou quando surjam alterações, como 
cessação ou mudança de autorizações para 
tratamento; 
 
d) Adotam medidas de segurança do tratamento, 
no âmbito do artigo 32.º do RGPD, 
nomeadamente: utilização de palavras passe com 
um mínimo de 8 (oito) caracteres alfanuméricos; 
software de antivírus; salvaguarda dos dados, com 
backups regulares; controlo e limitação no acesso 
às instalações e aos dados físicos e digitais; 
pseudonimização e cifragem dos dados, sempre 
que tecnicamente possível; 
 
e) Os Segundo e Terceiro Outorgantes não 
poderão contratar outro subcontratante sem 
autorização do Primeiro Outorgante, conferida por 
escrito, através de carta registada ou correio 
eletrónico institucional; 
 
f) Tomam em conta a natureza do tratamento e, 
sempre que possível, prestam assistência célere e 
diligente ao Primeiro Outorgante através de 
medidas técnicas e organizativas adequadas, em 
suporte físico ou digital, por contacto telefónico, 
correio eletrónico institucional ou presencialmente, 
para permitir que este cumpra a sua obrigação de 
dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados 
tendo em vista o exercício dos direitos previstos no 
RGPD ou outras disposições aplicáveis e previstas 
no referido regulamento, tendo em conta a 
informação ao dispor do subcontratante; 
 
g) Informam por escrito o Primeiro Outorgante, 
através de contacto eletrónico institucional, sobre 
a ocorrência de violações de dados pessoais, num 
prazo máximo de 72 horas, sem prejuízo da 
notificação obrigatória à autoridade de controlo, 
prevista nos n.º 2 e 3 do artigo 33.º do RGPD; 
 
h) Procedem à eliminação/destruição de todos os 
dados pessoais depois de terminado o período de 
vigência do presente Acordo e num prazo máximo 
de 6 meses, apagando as cópias existentes, a 

menos que a conservação dos dados seja exigida 
ao abrigo do direito da União ou dos Estados-
Membros; 
 
i) Disponibilizam ao Primeiro Outorgante, em 
suporte físico ou digital, todas as informações 
necessárias para demonstrar o cumprimento das 
obrigações previstas no presente artigo, 
designadamente o Registo de Atividades de 
Tratamento previsto no artigo 30.º do RGPD; e 
facilitam e contribuem para eventuais 
monitorizações conduzidas pelo Primeiro 
Outorgante, por outro auditor por este mandatado 
ou pena autoridade nacional de controlo 
(Comissão Nacional de Proteção de Dados – 
CNPD); 
 
9. Compete a cada um dos Outorgantes 
informarem os titulares dos dados sobre os seus 
direitos legais, assim como sobre com quem 
partilham esses dados, a finalidade e licitude dessa 
partilha e quais os dados partilhados. 
 
10. Fica expressamente proibida a recolha e 
captação de imagem durante as atividades 
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, 
salvo autorização escrita do Primeiro Outorgante, 
concedida através de carta registada ou correio 
eletrónico institucional e salvaguardadas, pelos 
Segundo e Terceiro Outorgantes, as demais 
autorizações previstas do RGPD e legislação 
nacional em vigor. 

 
Cláusula Oitava 

(Da Confidencialidade) 
 

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

 
Cláusula Nona 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor na 
data da sua assinatura e produz efeitos após a 
publicação no Boletim Municipal, mantendo-se 
em vigor até ao término do ano letivo 2020/2021.  

 
Cláusula Décima 

(Disposições Finais) 
 

1. Face à situação excecional que se vive no 
momento atual em virtude da pandemia causada 
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pela doença COVID-19, que exige permanente 
monitorização aos termos e condições em que a 
oferta das AEC é disponibilizada pode haver 
necessidade de introduzir adequações ou 
adaptações aos termos do presente Acordo, por 
forma a garantir que a sua implementação não 
prejudica a eventual aplicação tempestiva e eficaz 
de medidas excecionais e urgentes de resposta à 
infeção epidemiológica. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao 
estipulado no presente Acordo será resolvida por 
acordo entre as Partes, não implicando uma 
alteração ao clausulado, a menos, que as Partes 
por acordo assim o entendam fazer. 
 
3. No demais, este Acordo será regido pela 
legislação aplicável em vigor, devendo as Partes 
respeitar a regulamentação específica aplicável, 
emitida pelas entidades nacionais competentes 
em matéria de Educação. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação 
foi feito em três exemplares, que vão ser assinados 
pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de ______________ de 2020 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
____________________________________________ 
(-----------------------------------------) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(-----------------------------------------) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(-----------------------------------------) 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO TRIPARTIDO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS E OS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS E AS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 

Minuta do Acordo de Colaboração e Cooperação 
Tripartido a Celebrar entre o Município de 
Odivelas, os Agrupamentos de Escolas e as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social no 
âmbito da Gestão do Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico para o ano Letivo 2020/2021. Acordo que 
visa estabelecer uma parceria entre as Partes cujo 
objetivo é estabelecer os termos e as condições em 
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que a disponibilização da oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular é realizada, de acordo 
com a informação n.º Interno/2020/5874, de 
2020.07.28, e nos termos da minuta constante 
como anexo da referida informação. 

 
 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. A Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto procedeu à 
transferência de competências do Estado central 
para o poder local e, por sua vez, o Decreto-Lei n. 
21/2019 de 30 de janeiro veio concretizar o exercício 
de competências pelas autarquias locais no 
domínio da educação; 
 
2. O referido decreto-lei revogou, entre outros, o 
seu antecessor, o Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 
de julho tendo, todavia, determinado no seu artigo 
74.º que, no que respeita à escola a tempo inteiro, 
mantem-se em vigor toda a legislação e 
regulamentação aplicável, até ao inicio da vigência 
do decreto-lei previsto no artigo 41.º; 
 
3. Face ao que antecede mantem-se plenamente 
vigente a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 
emitida pelo Ministério da Educação que define, 
entre outras, as regras a observar na oferta das 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 
1º ciclo do ensino básico, bem como o regime de 
acesso ao apoio financeiro a conceder pelo 
Ministério da Educação; 
 
4. De acordo com a portaria em causa consideram-
se AEC as atividades que sejam de caráter 
facultativo e de natureza eminentemente lúdica, 
formativa e cultural que incidam, nomeadamente, 
nos domínios desportivo, artístico, científico e 
tecnológico, de ligação da escola com o meio, de 
solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia na educação; 
 
5. Estas atividades traduzem-se numa oferta 
obrigatória, de frequência gratuita, sendo a 
inscrição facultativa, desenvolvem-se ao longo do 
ano letivo e dirigem-se a todos os alunos 1º ciclo do 
ensino básico público; 
 
6. Devem ser organizadas em regime normal, 
considerar a existência de docentes de carreira dos 
próprios agrupamentos de escola e ter em conta 
os recursos existentes na comunidade, 
nomeadamente IPSS, associações culturais, entre 
outros; 
 
 

7. A metodologia adotada na implementação da 
oferta das AEC no Município de Odivelas no ano 
letivo transato mereceu por parte de todos os 
parceiros envolvidos uma avaliação positiva, 
mantem-se a continuidade nos termos da 
disponibilização desta oferta; 
 
8. Não obstante, a situação excecional que se vive 
no momento atual em virtude da pandemia 
causada pela doença COVID-19, exige permanente 
monitorização e pode determinar a necessidade 
de introduzir adaptações ou ajustamentos à 
disponibilização da oferta das AEC, por forma a 
garantir que a sua implementação não prejudica a 
eventual aplicação tempestiva e eficaz de medidas 
excecionais e urgentes de resposta à infeção 
epidemiológica; 
 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas na al. 
c), do artigo 39.º, do artigo 40.º e do artigo 74.º do 
Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro bem como, 
do artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de 
agosto de 2015, 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva com o 
número 504 293 125, neste ato representado pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins adiante designado por 
PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE --------------------, 
ODIVELAS, com sede na ---------------------------------
------------------, Rua da -----------------------------------, 
1600-000 Odivelas, Pessoa Coletiva n.º --------------, 
neste ato representado pelo Senhor Diretor do 
Agrupamento, Professor ----------------------------, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
_______________________, IPSS, com sede na Rua 
__________________________, Pessoa Coletiva n.º 
____________ neste ato representado pelo/a 
Senhor/a Diretor/a, _____________________, adiante 
designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, 
doravante designado por Acordo, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir 
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Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
Com o presente Acordo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as Partes cujo objetivo é estabelecer 
os termos e as condições em que a 
disponibilização da oferta das Atividades de 
Enriquecimento Curricular é realizada na(s) 
Escola(s) __________. 

 
Cláusula Segunda 

(Da Organização e Funcionamento) 
 

1. De acordo com o estabelecido no artigo 15.º da 
Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015 
designadamente, no que respeita à identificação 
das AEC a desenvolver, à duração semanal de cada 
atividade, ao local ou locais de funcionamento, ao 
número de alunos em cada atividade e aos 
recursos humanos necessários ao funcionamento, 
os mesmos constam do Anexo I ao presente 
Acordo, que dele faz parte integrante. 
 
2. Em situações excecionais e devidamente 
fundamentadas as condições previstas no Anexo I 
podem ser alteradas por acordo das Partes, o qual 
deve ficar a constar de aditamento ao presente 
Acordo. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Participar na elaboração dos horários das AEC 
em conjunto com o Segundo e Terceiro 
Outorgantes, tendo em conta, as atividades a 
desenvolver, a carga horária semanal definida, o 
número de turmas a constituir, bem com os 
espaços físicos afetos ao programa; 
 
b) Monitorizar a implementação da oferta das AEC 
em colaboração com o Segundo e Terceiro 
Outorgantes; 
 
c) Colaborar com as entidades competentes no 
processo de avaliação da oferta das AEC; 
 
d) Realizar uma avaliação final ao desenvolvimento 
da oferta de AEC no agrupamento de escolas em 
causa; 
 
e) Monitorizar em conjunto com o Segundo 
Outorgante o processo de inventariação dos 
materiais e equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante afetos às AEC; 
 
f) Autorizar a aquisição dos bens, com exceção de 
materiais de desgaste rápido, que se demonstrem 
necessários a execução da oferta das AEC, sob 

proposta do Terceiro Outorgante e parecer 
favorável emitido pelo Segundo Outorgante; 
 
g) Determinar que os bens referidos na alínea 
anterior integram o imobilizado corpóreo afeto ao 
agrupamento de escolas em causa; 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Proceder à identificação obrigatória dos 
docentes de quadro do agrupamento de escolas 
que eventualmente reúnam as condições legais 
para serem afetos à oferta das AEC; 
 
b) Organizar os processos de inscrição dos alunos 
na oferta das AEC e desencadear os 
procedimentos necessários à formação das 
turmas, em função da carga horária semanal, do 
local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada atividade; 
 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC 
em conjunto com o Primeiro e Terceiro 
Outorgantes; 
 
d) Planificar as AEC de acordo com os objetivos 
definidos no projeto educativo, envolvendo os 
diferentes departamentos curriculares; 
 
e) Colaborar com o Terceiro Outorgante na 
seleção, recrutamento e contratação dos técnicos 
para as AEC, de acordo com a legislação aplicável; 
 
f) Estabelecer no Regulamento Interno do 
Agrupamento de Escolas os termos em que se 
desenvolve a supervisão e o acompanhamento das 
AEC; 
 
g) Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
avaliação da execução da disponibilização da 
oferta das AEC; 
 
h) Plasmar no Regulamento Interno do 
Agrupamento as implicações das faltas às AEC;  
 
i) Elaborar e manter atualizado um inventário dos 
bens (materiais/equipamentos) adquiridos e 
afetos pelo Terceiro Outorgante à oferta das AEC, 
nos termos do estabelecido na al. g) da cláusula 
terceira; 
 
j) Disponibilizar ao Primeiro Outorgante o 
inventário identificado na alínea anterior; 
 
k) Facultar ao Ministério da Educação informação 
relativa ao perfil dos docentes afetos às AEC, 
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designadamente os respeitantes às habilitações 
literárias e qualificações profissionais; 
 
l) Garantir a abertura e o fecho das instalações 
destinadas ao desenvolvimento das AEC, bem 
como colaborar na disponibilização dos recursos 
humanos necessários à vigilância dos recreios e 
limpeza das instalações, nos termos a definir entre 
as Partes. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 
 

O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Selecionar, recrutar e contratar, em articulação 
com o Segundo Outorgante, os técnicos a afetar às 
AEC, de acordo com a legislação aplicável; 
 
b) Garantir, na qualidade de entidade recrutadora, 
a entrega dos certificados de registo criminal por 
parte dos técnicos contratados; 
 
c) Gerir a execução da oferta das AEC em 
articulação com o Segundo Outorgante; 
 
d) Assegurar a substituição dos técnicos, no caso 
de ausência pontual ou prolongada, sem prejuízo 
da necessária articulação que deve existir entre as 
Partes, com vista à regular disponibilização da 
oferta das AEC; 
 
e) Garantir a existência de um elemento de 
coordenação das AEC com a função de assegurar 
o regular funcionamento da disponibilização da 
oferta das AEC; 
 
f) Participar na elaboração dos horários das AEC 
em conjunto com o Primeiro e Segundo 
Outorgantes, tendo em conta as atividades a 
desenvolver, a carga horária semanal definida, o 
número de turmas a constituir, os horários de cada 
atividade, bem como os espaços físicos a afetar; 
 
g) Assegurar que o desenvolvimento da oferta das 
AEC é realizada de acordo com o horário 
estabelecido entre as Partes, decorre nos espaços 
previamente acordados e acomoda as orientações 
e diretrizes que venham a ser emanadas pelo 
Ministério da Educação; 
 
h) Efetuar o pagamento devido aos técnicos 
através das verbas para o efeito transferidas pelo 
Primeiro Outorgante; 
 
i) Assegurar o cumprimento de todas as regras 
legais relativas ao respetivo enquadramento 
laboral dos técnicos; 
 
 

j) Garantir a vigilância dos recreios e a limpeza das 
instalações, no período de utilização que lhe 
corresponde; 
 
k) Adquirir os materiais e equipamentos 
necessários à disponibilização da oferta das AEC, 
sob parecer prévio favorável do Segundo 
Outorgante e autorização do Primeiro Outorgante; 
 
l) Entregar os bens referidos na alínea anterior à 
Coordenação da Escola, a qual terá a 
responsabilidade de os incluir em inventário 
próprio, dando conhecimento do mesmo ao 
Primeiro Outorgante; 
 
m) Colaborar com o Segundo Outorgante 
disponibilizando toda a informação que se 
demonstre necessária à elaboração e atualização 
do inventário; 

 
Cláusula Sexta 

(Do Apoio Financeiro) 
 

1. Compete ao Primeiro Outorgante desenvolver o 
processo relativo ao apoio financeiro junto do 
Ministério da Educação. 
 
2. O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por 
efetuar a transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, com base na comparticipação 
financeira que venha a ser atribuída pelo Ministério 
da Educação e nos termos das condições 
estabelecidas no Anexo I. 
 
3. A transferência de verba prevista no número 
anterior processa-se em três tranches, nos termos 
seguintes: 
 
a) a primeira tranche realiza-se até ao dia 15 
(quinze) do mês de setembro de 2020; 
 
b) a segunda tranche efetua-se até ao dia 15 
(quinze) de dezembro de 2020; 
 
c) a terceira tranche até ao final do mês de abril de 
2021. 
 
3. O Terceiro Outorgante compromete-se a 
elaborar um centro de custos específicos para a 
oferta das AEC e a elaborar mapas trimestrais de 
custos a remeter à Câmara Municipal de Odivelas 
até ao final de dezembro de 2020, e de abril e junho 
de 2021, respetivamente. 
 
4. Considerando o número de alunos a frequentar 
as AEC poderão verificar-se acertos nas tranches 
financeiras subsequentes. 
 
5. O Terceiro Outorgante compromete-se a 
remeter à Câmara Municipal de Odivelas 
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documentos comprovativos da quitação dos 
valores pagos aos técnicos, bem como outros 
elementos informativos que, em caso de dúvida, 
demonstrem de forma inequívoca os valores 
efetivamente pagos aos mesmos. 
 
6. Cabe ao Terceiro Outorgante garantir que as 
verbas transferidas ao abrigo do presente Acordo 
são utilizadas para os estritos fins a que se 
destinam, não podendo ser assacada qualquer 
responsabilidade ao Primeiro Outorgante no caso 
de utilização indevida das mesmas. 

 
Cláusula Sétima 

(Da Proteção dos Dados) 
 

1. O Município de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, n.º 72, 2675-267 
Odivelas, é a entidade responsável pelo 
tratamento dos dados pessoais recolhidos, no 
estrito âmbito das atribuições e competências dos 
municípios. 
 
2. As pessoas singulares titulares (titulares dos 
dados) poderão contactar, por escrito, a 
Encarregada de Proteção de Dados (EPD) do 
Município de Odivelas – Dra. Paula Ganchinho para 
todas as questões relacionadas com o tratamento 
dos seus dados e o exercício dos seus direitos, via 
correio eletrónico, através do endereço 
protecaodedados@cm-odivelas.pt, ou via correio 
postal, para a morada Avenida Amália Rodrigues, 
n.º 27, 6.º Piso – Urbanização da Ribeirada, 2675-432 
Odivelas. 
 
3. Os Encarregados de Proteção de Dados (artigo 
37.º do RGPD) e respetivos contactos, designados 
pelos Segundo e Terceiro Outorgantes são: 
Segundo Outorgante – ______________; Terceiro 
Outorgante – ________________; 
 
4. Os dados pessoais são tratados para os 
exclusivos efeitos da disponibilização da oferta das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, no 
âmbito do presente Acordo e demais legislação 
aplicável designadamente, a Portaria 644-A/2015, 
de 24 de agosto. 
 
5. Os dados pessoais tratados, pelos Outorgantes, 
para os efeitos referidos no ponto anterior são:  
 
a) Primeiro Outorgante - sobre docentes: nome e 
vencimentos/honorários; 
 
b) Segundo Outorgante – sobre alunos: nome, 
idade, ano de escolaridade, turma e horário; sobre 
encarregados de educação: nome e contacto 
telefónico; sobre os docentes: nome, atividade 
lecionada, horário e contacto telefónico; 
 

c) Terceiro Outorgante - sobre alunos: nome, idade, 
ano de escolaridade, turma e horário; sobre 
encarregados de educação: nome, contacto 
telefónico e eletrónico; sobre docentes: nome, 
morada, NIF, NISS, Número do Cartão de Cidadão, 
IBAN, Estado Civil, Nacionalidade, Data de 
Nascimento, Registo Criminal, contactos 
telefónico e eletrónico. 
 
6. Os dados pessoais partilhados, entre os 
Outorgantes, para os efeitos referidos no ponto 4. 
da presente cláusula são: 
 
a) Do Segundo para o Terceiro Outorgante – sobre 
alunos: nome, idade, ano de escolaridade, turma e 
horários; 
 
b) Do Terceiro para o Primeiro Outorgante – sobre os 
docentes: currículos, vencimentos/honorários. 
 
c) Do Terceiro para o Segundo Outorgante – sobre 
os docentes: currículos, nome, horário, contacto 
telefónico e eletrónico. 
 
7. As pessoas singulares, titulares dos dados, têm 
direito: 
 
a) A solicitar ao Município de Odivelas o acesso, a 
retificação, o apagamento, a limitação ou a 
oposição do tratamento aos/dos seus dados 
pessoais, bem como a portabilidade dos mesmos; 
 
b) A apresentar reclamação à autoridade nacional 
de controlo – Comissão Nacional de Proteção de 
Dados (CNPD). 
 
8. No âmbito do presente Acordo, o Segundo e o 
Terceiros Outorgantes: 
 
a) Tratam os dados pessoais apenas mediante 
instruções documentadas do Primeiro Outorgante 
(Responsável pelo Tratamento de Dados - RTD); 
 
b) Asseguram que as pessoas autorizadas a tratar 
os dados pessoais fazem parte dos seus Órgãos de 
Administração e Gestão ou Sociais e assumiram um 
compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas 
a adequadas obrigações legais de 
confidencialidade; 
 
c) Informam o Primeiro Outorgante, por escrito, 
através de correio eletrónico institucional ou carta 
registada, sobre o nome, cargo, contactos 
telefónico e eletrónico, das pessoas autorizadas ao 
tratamento dos dados, sempre que estas forem 
designadas ou quando surjam alterações, como 
cessação ou mudança de autorizações para 
tratamento; 
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d) Adotam medidas de segurança do tratamento, 
no âmbito do artigo 32.º do RGPD, 
nomeadamente: utilização de palavras passe com 
um mínimo de 8 (oito) caracteres alfanuméricos; 
software de antivírus; salvaguarda dos dados, com 
backups regulares; controlo e limitação no acesso 
às instalações e aos dados físicos e digitais; 
pseudonimização e cifragem dos dados, sempre 
que tecnicamente possível; 
 
e) Os Segundo e Terceiro Outorgantes não 
poderão contratar outro subcontratante sem 
autorização do Primeiro Outorgante, conferida por 
escrito, através de carta registada ou correio 
eletrónico institucional; 
 
f) Tomam em conta a natureza do tratamento e, 
sempre que possível, prestam assistência célere e 
diligente ao Primeiro Outorgante através de 
medidas técnicas e organizativas adequadas, em 
suporte físico ou digital, por contacto telefónico, 
correio eletrónico institucional ou 
presencialmente, para permitir que este cumpra a 
sua obrigação de dar resposta aos pedidos dos 
titulares dos dados tendo em vista o exercício dos 
direitos previstos no RGPD ou outras disposições 
aplicáveis e previstas no referido regulamento, 
tendo em conta a informação ao dispor do 
subcontratante; 
 
g) Informam por escrito o Primeiro Outorgante, 
através de contacto eletrónico institucional, sobre 
a ocorrência de violações de dados pessoais, num 
prazo máximo de 72 horas, sem prejuízo da 
notificação obrigatória à autoridade de controlo, 
prevista nos n.º 2 e 3 do artigo 33.º do RGPD; 
 
h) Procedem à eliminação/destruição de todos os 
dados pessoais depois de terminado o período de 
vigência do presente Acordo e num prazo máximo 
de 6 meses, apagando as cópias existentes, a 
menos que a conservação dos dados seja exigida 
ao abrigo do direito da União ou dos Estados-
Membros; 
 
i) Disponibilizam ao Primeiro Outorgante, em 
suporte físico ou digital, todas as informações 
necessárias para demonstrar o cumprimento das 
obrigações previstas no presente artigo, 
designadamente o Registo de Atividades de 
Tratamento previsto no artigo 30.º do RGPD; e 
facilitam e contribuem para eventuais 
monitorizações conduzidas pelo Primeiro 
Outorgante, por outro auditor por este mandatado 
ou pena autoridade nacional de controlo 
(Comissão Nacional de Proteção de Dados – 
CNPD); 
 
9. Compete a cada um dos Outorgantes 
informarem os titulares dos dados sobre os seus 

direitos legais, assim como sobre com quem 
partilham esses dados, a finalidade e licitude dessa 
partilha e quais os dados partilhados. 
 
10. Fica expressamente proibida a recolha e 
captação de imagem durante as atividades 
desenvolvidas no âmbito do presente Acordo, 
salvo autorização escrita do Primeiro Outorgante, 
concedida através de carta registada ou correio 
eletrónico institucional e salvaguardadas, pelos 
Segundo e Terceiro Outorgantes, as demais 
autorizações previstas do RGPD e legislação 
nacional em vigor. 

 
Cláusula Oitava 

(Da Confidencialidade) 
 

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

 
Cláusula Nona 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor na 
data da sua assinatura e produz efeitos após a 
publicação no Boletim Municipal, mantendo-se 
em vigor até ao término do ano letivo 2020/2021. 

 
Cláusula Décima 

(Disposições Finais) 
 

1. Face à situação excecional que se vive no 
momento atual em virtude da pandemia causada 
pela doença COVID-19, que exige permanente 
monitorização aos termos e condições em que a 
oferta das AEC é disponibilizada pode haver 
necessidade de introduzir adequações ou 
adaptações aos termos do presente Acordo, por 
forma a garantir que a sua implementação não 
prejudica a eventual aplicação tempestiva e eficaz 
de medidas excecionais e urgentes de resposta à 
infeção epidemiológica. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao 
estipulado no presente Acordo será resolvida por 
acordo entre as Partes, não implicando uma 
alteração ao clausulado, a menos, que as Partes 
por acordo assim o entendam fazer. 
 
3. No demais, este Acordo será regido pela 
legislação aplicável em vigor, devendo as Partes 
respeitar a regulamentação específica aplicável, 
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emitida pelas entidades nacionais competentes 
em matéria de Educação. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados 
pelos representantes das Partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de ______________ de 2020 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
 
____________________________________________ 
(-----------------------------------------) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(-----------------------------------------) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
 
_____________________________________________ 
(-----------------------------------------) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE 
APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

EIXO DESPORTIVO E CULTURAL - COVID-19 
 

Proposta de apoio financeiro no montante global 
de 2.119,99 € (dois mil, cento e dezanove euros e 
noventa e nove cêntimos), no âmbito do Programa 
Extraordinário de Apoio Municipal de Odivelas, 
Eixo Desportivo e Cultural - COVID-19, aprovado na 
12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 24 de junho de 2020, 
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(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
14 de 2020), de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5696, de 2020.07.21. 
 
 

 Proposta 
Atribuição 

Associação dos Amigos de Caneças 279,08€ 

AVAMO 482,26€ 

Associação Artesãos D. Dinis 277,96€ 

POVARTE 40,99€ 

Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas” 887,99€ 

Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças 151,71€ 

Montante total a atribuir 2.119,99€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO MUNICIPAL 
DE ODIVELAS – EIXO DO DESPORTO 

 
Proposta de Apoio Financeiro no montante global 
de 6.068,80 € (seis mil, sessenta e oito euros e 
oitenta cêntimos), no âmbito do Programa 
Extraordinário de Apoio Municipal de Odivelas – 
Eixo do Desporto, aprovado na 12.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 24 de junho de 2020, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 14 de 
2020), de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5908, de 2020.07.28. 
 
 

Clube 
Valor a 
atribuir 

Associação Sócio Cultural Vale Grande 1.000,00€ 

Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez 1.000,00€ 

Clube Atlético Cultural 1.000,00€ 

Clube Atlético Patameiras 602,83€ 

Ginásio Clube Odivelas 633,49€ 

Grupo Recreativo Cultural Presa Casal 
Rato 494,01€ 

Sociedade Musical Desportiva Caneças 338,48€ 

União Desportiva e Recreativa de Santa 
Maria 1.000,00€ 

Total 6.068,80€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 
ANTIGA FÁBRICA DA COMETNA 

TERMOS DE REFERÊNCIA E INÍCIO DO 
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

PROCESSO N.º 138/2019/DPU 
 

Delimitação da Unidade de Execução da Antiga 
Fábrica da COMETNA, respetivos Termos de 
Referência e Início do Período de Discussão 
Pública, nos termos do n.º 2 do artigo 147.º e n.º 4 
do artigo 148.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/4556, 
de 2020.06.25. 
 
 
“1. INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo enquadra e define a 
oportunidade de elaboração de uma Unidade de 
Execução (UE) para área da Antiga Fábrica da 
COMETNA, de acordo e para os efeitos do previsto 
no n.º 2 do artigo n.º 147 do Decreto-Lei n.º 80/2015, 
de 14 de Maio, com a atual redação, o Regime 
Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial 
(adiante designado por RJIGT). 
 
A Unidade de Execução proposta é parte 
integrante da área da UOPG 12 - Área Empresarial 
de Famões, do Plano Diretor Municipal de 
Odivelas, aprovado na Assembleia Municipal de 
Odivelas, na sessão de 29 de Junho de 2015 e 
publicado em Diário da República n.º 171, 2.ª Série, 
de 02 de Setembro de 2015. 
 
2. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO 
 
A Área de Intervenção da Unidade de Execução da 
Antiga Fábrica da COMETNA (adiante designada 
por Unidade de Execução da exCOMETNA) 
corresponde à área total da Parcela B da SubUOPG 
12.01 da UOPG 12 - Área Empresarial de Famões, 
conforme estudo antecedente desenvolvido e 
respetivo esquema diretor, aprovado em reunião 
de Câmara, n.º 14, em 13 de Julho de 2016. 
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Área da SubUOPG 12.01 - Polo Empresarial Poente 
 
Área da SUBUOPG 12.01 - Polo 
Empresarial de Famões 

Área (m2) Prédio/Alvará 

Área total da Parcela A 60197,60 1-seccção H 

Área total da PARCELA B 145123,00 Artigo 2648 

Área total da Parcela C 2125,28 Alvará 3/85 

Área total da Parcela D 4876, 41 Alvará 6/81 

Área total da Parcela E 351,00 PIM-37331 

 
 
Área da SUBUOPG 12.01 - Usos do solo Área (m2) 

Solo Rural - Espaços Agrícolas ou Florestais / 
ENPE 

17.472,00 

Solo Urbano - Esp. Urbanizado a 
Restruturar/Atividades Económicas a 
Requalificar 

17.0575,12 

Solo Urbano - Espaço Urbanizado Consolidado 10,661,80 

Solo Urbano - Espaço Urbanizável (sujeito a 
Programação) 23.563,43 

ÁREA TOTAL 222.272,35 

 
A Área de Intervenção da Unidade de Execução da 
exCOMETNA situa-se na zona central da SubUOPG 
12.01 e do território de Famões, possuindo uma 
área aproximada de 145.123,00m2 (cento e 
quarenta e cinco mil cento e vinte e três metros 
quadrados) e apresentando as seguintes 
confrontações: 
 
 A Norte - Parcela A da SubUOPG 12.01 e o Bairro 
Casal do Trigache; 
 
 A Nascente - Bairro das Queimadas e território 
abrangido pela SubUOPG 12.02, correspondente 
ao Bairro da Quinta das Dálias; 
 
 A Sul - Território abrangido pela SubUOPG 12.04, 
atualmente desocupado; 
 
 A Poente - Parcelas C, D e E da SubUOPG 12.01 e 
Bairro da Quinta das Pretas. 

No perfil longitudinal do território em estudo, o 
terreno apresenta-se com um declive máximo de 
140m a poente e mínimo de 110m a nascente, não 
apresentando um declive suave. 
 
Na área de terreno abrangida pelo edificado da 
fábrica, mantem a uma cota aproximada de 132m. 
 

 
 
Perfil Longitudinal do terreno 
 
No perfil transversal do território em estudo, o 
terreno apresenta-se com um declive máximo de 
145m a norte, diminuindo gradualmente, 
chegando a um mínimo de 104m a sul. O declive 
do terreno abrangido pelo edificado da fábrica, 
mantem a uma cota aproximada de 132m. 
 

 
 
Perfil Transversal do terreno 
 
Ao nível das condicionantes, na área marginal 
nascente deste território, junto à confrontação 
com a SubUOPG 12.02 e atravessando-o na direção 
norte/sul, existe o ecossistema de REN Zonas 
declivosas - Áreas com risco de erosão. É também 
atravessada pela Ribeira de Famões e pela Ribeira 
das Dálias, que constituem Domínio Público 
Hídrico. 
 
Na área central, está sujeita à Servidão Aeronáutica 
na faixa entre as cotas 145 e 245, no sentido 
nordeste/sudoeste; no limite nascente, à Servidão 
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das Linhas da Rede Nacional de Distribuição de 
Eletricidade - RND; e, a nordeste da área, localiza-
se o posto de seccionamento de Famões da EDP. 
 
3. ANTECEDENTES DA OCUPAÇÃO 
 
A Área de Intervenção da Unidade de Execução da 
exCOMETNA abrange uma grande área 
desqualificada, que corresponde a um antigo 
parque industrial metalomecânico e cujas 
instalações principais se encontram desativadas e 
abandonadas há muito tempo, constituindo uma 
situação de degradação urbanística e ambiental 
evidente, que importa inverter. 
 
Dentro desse contexto, toda a área da SubUOPG 
12.01 tem vindo a ser objeto de preocupação por 
parte dos diversos executivos municipais que, 
conscientes da importância desta zona no impulso 
do desenvolvimento económico e urbano do 
município, sempre entenderam que a mesma 
deveria ser alvo de um amplo processo de 
regeneração urbana. 
 
Ora, considerando a publicação do Plano Diretor 
Municipal de Odivelas (adiante designado por 
PDMO), que vem dotar o município de um 
instrumento de planeamento estratégico mais 
adaptado às atuais dinâmicas territoriais, a área do 
Polo Empresarial de Famões pode assim recuperar 
o seu papel catalisador no desempenho do 
município de Odivelas no contexto metropolitano 
e, paralelamente, o tão aguardado processo de 
regeneração urbana desta área desqualificada 
deve retomar a sua importância, tendo como 
objetivo geral de desenvolvimento o seguinte: 
 
 Reforço do papel de Odivelas no contexto 
metropolitano, oferecendo, na região urbana 
polinucleada, um polo empresarial de nova 
geração, promovendo a captação de novas 
empresas dedicadas à indústria tecnológica ou 
criativa, e concorrendo para a criação de uma 
oferta competitiva e diferenciada no mercado 
global; 
 
Para tal, novas propostas de ocupação e utilização 
para a referida área foram formuladas e 
apresentadas, originando a elaboração da Unidade 
de Execução do Pólo Empresarial Poente, 
aprovado em reunião de Câmara, n.º 14, em 13 de 
Julho de 2016. No entanto, esta UE aprovada não 
congregou o interesse de todos os proprietários 
para a sua concretização na altura. 
 
Após um recente processo de aquisição deste 
antigo parque industrial metalomecânico, os 
novos proprietários da exCOMETNA apresentaram à 
Câmara Municipal de Odivelas um Projeto de 
Reabilitação/Beneficiação do conjunto de edifícios 

existentes e envolvente, conforme Processos n.º 
37070/0CP e n.º 177/2017/0P, em acordo com as 
premissas previstas pelo município para o local. 
Tendo em conta a atividade industrial que ali teve 
lugar durante muito anos até meados do início do 
século XXI e cujo abandono e descaso originou um 
processo de degradação grave do solo e da 
envolvente durante todo esse tempo, os 
proprietários Ambimobiliária Investimentos e 
Negócios Imobiliários SA (adiante designados por 
Ambimobiliária) tiveram que proceder à 
descontaminação total dos solos e à qualificação 
ambiental do local, conforme aprovação da APA e 
dentro do âmbito da beneficiação atrás 
mencionada, por forma a reunir condições de ser 
novamente utilizado, e que concluíram entretanto. 
 
A anterior Unidade de Execução, de espetro mais 
alargado e com maior área territorial, visava um 
processo de regeneração urbana enquanto a nova 
Unidade de Execução prevê um processo de 
reabilitação/requalificação do edificado existente, 
na propriedade da Ambimobiliária. 
 
4. OBJETIVOS DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 
 
O território da Unidade de Execução da 
exCOMETNA apresenta grande potencial para o 
reforço do papel de Odivelas no contexto da Área 
Metropolitana de Lisboa (adiante designada por 
AML), uma vez que tem ótimas condições, 
sobretudo devido 1) à sua área extensa de 
aproximadamente de 14,50 ha (catorze hectares e 
meio) 2) se encontrar numa região urbana 
polinucleada, para acolher as seguintes valências: 
 
 Uma estrutura moderna e dedicada às Atividades 
Económicas, que se desenvolverá na parte central 
da Área de Intervenção, e que deverá ser capaz de 
atrair as mais variadas empresas e concorrer em 
igualdade para a criação de uma oferta 
competitiva e diferenciada no mercado global da 
sociedade tecnológica em que vivemos, por 
intermédio da reabilitação das edificações da 
antiga fábrica; 
 
 Uma área habitacional de cariz multifamiliar, que 
se desenvolverá na parte sul da Área de 
Intervenção; 
 
 Áreas complementares de vivência, tais como: 
espaços verdes de recreio para fruição e lazer da 
população local, vias de circulação rodoviária e 
percursos pedonais e cicláveis e estacionamento 
público em quantidade satisfatória. 
 
Assim, A Unidade de Execução da exCOMETNA 
detém os seguintes objetivos programáticos: 
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 Promover a Habitação ao longo da Avenida 
Marechal Gomes da Costa, através da 
continuidade do desenho urbano existente; 
 
 Assegurar a implementação de uma zona 
multifuncional com programa predominantemente 
de terciário superior de indústrias tecnológicas ou 
criativas; 
 
 Garantir uma forma urbana de carácter 
multifuncional articulado com o centro da cidade 
de Odivelas e com espaços verdes relevantes; 
 
 Apostar numa estrutura verde e paisagem de 
excelência, não só com funções panorâmicas mas 
também de recreio e lazer, aproveitando o 
potencial da riqueza de estrutura ecológica no 
local, potenciando a regeneração de toda a área, 
contribuindo para a melhoria da imagem urbana 
do local; 
 
 Criar uma nova centralidade pela predominância 
da função terciária, onde a presença dos espaços 
verdes urbanos é um fator distintivo, aproveitando 
a proximidade aos principais eixos rodoviários 
regionais; 
 
 Melhorar as componentes da mobilidade e 
transportes, no sentido de potenciar a utilização do 
transporte coletivo e os modos suaves de 
locomoção, apostando na implementação de uma 
rede ciclável, onde o urbano e o rural se 
interliguem; 
 
 Melhorar a oferta de estacionamento público no 
local; 
 
 Reconverter as linhas aéreas de alta tensão que 
atravessam a área em infraestrutura subterrânea. 
 
Em suma, a área objeto da Unidade de Execução 
da exCOMETNA deverá ser desenvolvida tomando 
como base as opções estratégicas da intervenção, 
as potencialidades de reconversão urbanística e os 
objetivos programáticos expressos nestes Termos 
de Referência. 
 
5. ENQUADRAMENTO DAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 
NO PMOT EM VIGOR (PDMO) 
 
Ao nível dos Instrumentos de Gestão do Territorial, 
a Unidade de Execução da exCOMETNA observa o 
Plano Diretor Municipal de Odivelas (PDMO), 
publicado no Diário da República n.º 171, 2.ª Série, 
de 02 de Setembro de 2015, a coberto do Aviso n.º 
10014/2015. 
 
A Área de Intervenção da Unidade de Execução da 
exCOMETNA encontra-se incluída na Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão - UOPG 12 - 

Área Empresarial de Famões, identificada no 
artigo n.º 66 do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal de Odivelas (adiante designado por 
RPDMO), cujos objetivos e conteúdos genéricos se 
encontram estabelecidos no RPDMO igualmente 
para todas as UOPG, são: 
 
 Assegurar a oportunidade e procedimentos para 
a avaliação das necessidades de interesse público 
e a definição da estratégia 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 presentes 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). 
 
A Unidade de Execução da exCOMETNA 
contempla ainda os objetivos gerais de 
desenvolvimento da UOPG 12 - Área Empresarial 
de Famões, que visam: 
 
 Assegurar a implementação de uma zona 
multifuncional com programa predominantemente 
de terciário superior de indústrias tecnológicas ou 
criativas; 
 
 Garantir uma forma urbana de carácter 
multifuncional articulado com o centro da cidade 
de Odivelas e com espaços verdes relevantes; 
 
 Apostar numa estrutura verde e paisagem de 
excelência, não só com funções panorâmicas mas 
também de recreio e lazer, aproveitando o 
potencial da riqueza de estrutura ecológica no 
local; 
 
 Criar uma nova centralidade pela predominância da 
função terciária, onde a presença dos espaços 
verdes urbanos é um fator distintivo; 
 
 Melhorar as componentes da mobilidade e 
transportes, no sentido de potenciar a utilização do 
transporte coletivo e os modos suaves de 
locomoção por parte da população; 
 
 Integrar a Quinta do Alvito nos percursos 
pedestres culturais, designada por “Rota do pão”; 
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 Reconverter as linhas aéreas de alta tensão que 
atravessam a área em infraestrutura subterrânea. 
 
A Unidade de Execução da exCOMETNA a 
desenvolver tem como referência a normativa do 
PDMO em vigor, designadamente os artigos n.º 66 
a 68, no que se refere aos sistemas de execução 
que a lei prevê para a realização das Unidades de 
Execução. Desta forma, está conformada a 
realização das operações urbanísticas necessárias 
e indicadas, 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 da Unidade de Execução da 
exCOMETNA é abrangida pelas seguintes 
categorias de espaços: 
 
 Solo Rural: Espaços Agrícolas ou Florestais - 
Espaço Naturalizado de Proteção ou 
Enquadramento; 
 
 Solo Urbano: Espaço Urbanizado a Reestruturar - 
Atividades Económicas a Requalificar; 
 
 Solo Urbano: Espaço Urbanizado Consolidado 
Verde. 
 
As operações urbanísticas a desenvolver nesta 
área regem-se pelo disposto nos artigos n.º 22, 36 e 
39 do RPDMO, e que estabelecem 
nomeadamente: o tipo de operações urbanísticas 
admitidas; os usos e volumetrias; e respetivos 
índices. As operações urbanísticas a realizar que 
impliquem construção, reconstrução, ampliação, 
alteração ou conservação de edificação devem 
ainda garantir as áreas para espaços verdes e 
equipamentos, previstas no RPDMO. 
 
No tocante à Estrutura Ecológica Municipal, deve 
ser garantida a continuidade física dos corredores 
estruturantes. Em relação às Servidões 
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, 
a Unidade de Execução é abrangida pela Servidão 
Aeronáutica, pela Servidão relativa às Redes de 
Transporte e Distribuição de Energia e Instalações 
de Transformação e pelo Domínio Público Hídrico. 
 
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 DA UNIDADE DE 
EXECUÇÃO 
 

A delimitação da Unidade de Execução da 
exCOMETNA consiste na fixação em planta 
cadastral dos limites físicos da área, com 
identificação do prédio abrangido, nos termos 
previstos no artigo n.º 148 do RJIGT. 
 
Na sua essência, as Unidades de Execução visam 
assegurar um desenvolvimento urbano 
harmonioso da área a delimitar e garantir a justa 
repartição de benefícios e encargos pelos 
proprietários abrangidos. Neste caso, a Unidade de 
Execução da exCOMETNA abrange 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 para 
estabelecer uma correta articulação funcional e 
formal com as áreas contíguas, quer sejam 
espaços já consolidados ou ainda por consolidar, 
desde que tal não prejudique o ordenamento 
urbanístico desses mesmos espaços e não 
inviabilize a oportunidade do correto 
procedimento em sede de operação urbanística. 
 
Deste modo, a delimitação proposta para a 
Unidade de Execução da exCOMETNA, que 
corresponde ao polígono definido pela Parcela B - 
Artigo 2648 (com a área de 145.123,00m2), 
compreende uma área do território com 
identidade urbana geográfica e apresenta um 
nível significativo de autonomia, para a qual o 
PDMO define um programa urbanístico específico. 
 
Assim, a Unidade de Execução, enquanto 
mecanismo de execução, 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 a área da Unidade de Execução 
aqui proposta. 
 
Para efeitos de delimitação da Unidade de 
Execução da exCOMETNA foram ainda 
considerados os limites do cadastro geométrico 
decorrentes do levantamento topográfico e 
constantes nos elementos cartográficos, em 
anexo. (…)” (Unidade de Execução – Termos de 
Referência – Antiga Fábrica da COMETNA, JUNHO 2020, 
página 4 a 10) 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

“DESPACHO N.º 27/PRES/2020 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-
Presidente da Câmara Municipal, durante o 
período de férias. 
 
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, encontrando-se 
ausente por motivo de férias, durante o período de 
17 a 28 de agosto de 2020, DESIGNA para o 
substituir, durante o referido período, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador 
Edgar Luís Simões Valles, conforme despacho N.º 
39/PRES/2017, de 30 de outubro, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro e dos n.ºs 1 e 3 do artigo 42.° do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
Janeiro, o qual exercerá as suas competências 
próprias e as que lhe foram delegadas pela Câmara 
Municipal, no âmbito da Deliberação de 
Competências, publicada no Boletim das 
Deliberações e Decisões n.º 23, de 14 de novembro 
de 2017. 
 
Odivelas, 11 de agosto de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 28/PRES/2020 
 

Assunto: Atribuição da Medalha Municipal de 
Serviço Público 
 
Nos termos do Regulamento para Atribuição de 
Medalhas Municipais, que instituiu as 
condecorações municipais, o Município de 
Odivelas presta homenagem a pessoas singulares 
ou coletivas que se notabilizem por méritos 
pessoais, por feitos cívicos ou que hajam 
patenteado exemplar dedicação à causa pública 
por assinaláveis serviços prestados e merecedores 
de público reconhecimento e com os quais 
tenham dado o seu contributo, para o 
engrandecimento e dignificação do Concelho de 
Odivelas. 
 
Entre as condecorações instituídas consta a 
Medalha Municipal de Serviço Público, destinada a 
galardoar os trabalhadores da Câmara Municipal 
de Odivelas, cuja atribuição é da competência do 
Presidente da Câmara, nos termos do art.º 9 do 
Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais. 
 
Decido atribuir a Medalha Municipal de Serviço 
Público, no Grau Bronze, correspondente a 15 anos 
de serviço, aos seguintes trabalhadores municipais: 
 

Ana Luísa Fernandes Dias Agostinho 

Ana Susana Oliveira dos Santos 

Andreia Susana Pinto Morgado 

Catarina Bárbara Pereira Figueiredo de Abreu 

Emília Maria Gomes Faria Camponês 

Filipa Alexandra Gomes Seno da Silva 

Isabel Cristina Martins da Fonseca Simões 

Liliana Saraiva Gabriel Gomes 

Manuel Eduardo Carvalho Gomes 

Maria de Fátima da Cruz Simões Estevão 

Maria Isabel Pereira Costa 

Paula Cristina Henriqueta de Magalhães Sequeira 

Sara Margarida Marques das Neves 

Sofia Alexandra da Silva Miranda 

Sofia Alexandra Marques das Neves 

Susana Margarida Marçal Vicente Ferreira 

Tânia Cristina da Silva Morais 

Vicência de Fátima Junceira Almeida 
 
Odivelas, 13 de agosto de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

“DESPACHO N.º 03/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, 
durante o meu período de férias, de 10 a 14 de 
agosto 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, 6 de agosto 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 03/VJPA/2020 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
ADJUNTA DO GABINETE DE APOIO AO VEREADOR 
JOÃO PAULO DA CRUZ ANTÓNIO, MARIA INÊS 
MARQUES DA FONSECA. 
 
Atento o Princípio da Desconcentração 
Administrativa, consagrado no n.º 2 do artigo 267.º 
da Constituição da República Portuguesa e com 
vista a uma administração mais célere, económica 
e eficaz, nos termos do n.º 6 do artigo 42.º do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atentos os 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente Despacho 
subdelego na Adjunta Maria Inês Marques da 
Fonseca, o exercício durante a minha ausência em 
razão de férias no período de 17 e 18 de agosto de 
2020 e de 20 a 24 de agosto de 2020 das 
competências abaixo indicadas que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do 
Despacho n.º 44/PRES/2018, de 28 de setembro, 
retificado pelo Despacho n.º 45/PRES/2019, de 17 
de setembro, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, de execução das deliberações da 
Câmara Municipal e de coordenação da atividade 
dos serviços sob a minha superintendência, sem 
prejuízo do disposto no Despacho n.º 
06/VJPA/2018, de 15 de outubro. 
 
Odivelas, 12 de Agosto de 2020 

 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências do 

Sr. Presidente Hugo Martins, exaradas nos termos do Despacho 
N.º 44/PRES/2018 de 28 de setembro 2018, retificado pelo 

Despacho n.º 45/PRES/2019, de 17 de setembro. 
 

(João António)” 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 4/GCRPP/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, no período de 
03 a 24 de agosto de 2020, na Técnica Superior 
Liliana Saraiva Gabriel Gomes, a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
 
Odivelas, 31 de julho de 2020 

 
O Coordenador do Gabinete de 

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

de 27 de março) 
 

(Miguel Silveiro)” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 01/GPEPE/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete Planeamento Estratégico e Projetos 
Especiais  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, subdelego na Técnica Superior, Maria da 
Graça Silva Mourão Serra, durante o meu período 
de férias de 10 a 21 de agosto de 2020, a assinatura 
de correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Gabinete de 
Planeamento Estratégico e Projetos Especiais. 
 
Odivelas, 5 de agosto de 2020 

 
O Coordenador do Gabinete Planeamento 

Estratégico e Projetos Especiais 
(Designado através do Despacho Nº 77/PRES/2018 de 18de 

Outubro de 2018) 
 

(Mário José César Cantinho, Arq.º)” 
 
 

“DESPACHO N.º 7/DGOU/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Projeto e Reconversão Urbana de 
Áreas Críticas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, delego no Técnico Superior, Eng. Luis 
Manuel Bento, no período de 10 a 24 de agosto de 
2020, por ausência (férias) do respetivo 
Coordenador, a assinatura da correspondência e 
expediente, necessários à instrução dos processos 
no âmbito do Gabinete de Projeto e Reconversão 
Urbana de Áreas Críticas. 
 
Odivelas, 06 de agosto de 2020 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. 

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

 
António de Sousa, Arq.º” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 8/DGOU/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, delego na Técnica Superior, Arq. Ana 
Teresa Chitas Pacheco, no período de 10 a 21 de 
agosto de 2020, por ausência (férias) da respetiva 
Chefe de Divisão, a assinatura da correspondência 
e expediente, necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento 
de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 07 de agosto de 2020 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. 

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

 
António de Sousa, Arq º” 
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“DESPACHO N.º 9/DGOU/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, subdelego na Técnica Superior, Arq.ª 
Mafalda Sousa dos Santos, no período de 18 a 26 
de agosto de 2020, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente, necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 13 de agosto de 2020 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo 

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

 
António de Sousa, Arq.º” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 02/DMOIT/2020 
 

Assunto: Subdelegação de competências do 
Diretor Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, Eng.º Luis Manuel da Conceição Jorge, 
no Diretor de Departamento de Obras Municipais 
e Habitação, Eng.º António Gomes Mendes Lopes. 
 
Nos termos do artigo 44º a 50º do Código do 
Procedimento Administrativo (aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro) e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do Despacho de 
Delegação de Competências nº 03/PRES/2020 de 9 
de janeiro, subdelego, no Diretor de Obras 
Municipais e Habitação, Eng.º António Gomes 
Mendes Lopes, de 10 a 28 de agosto de 2020, as 
competências que me foram subdelegadas e que 
constam do supracitado Despacho, que serão 
exercidas no âmbito da Direção Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial, durante o 
meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como poderão 
ser revogados qualquer atos praticados pelo 
subdelegado nos termos legalmente previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente 
da revogação do presente despacho, avocar 
qualquer competência subdelegada relativa a 

determinado processo ou assunto, devendo, neste 
caso, o subdelegado abster-se da prática de 
qualquer atos ou iniciativas suscitáveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá o subdelegado prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 6 de agosto de 2020 

 
O Diretor Municipal do Ordenamento e 

Intervenção Territorial 
(no uso que me foi subdelegado pelo Sr, Presidente Hugo 

Martins através do Despacho nº 3/PRES/2020) 
 

(Luis Jorge, Eng.º)” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 02/DMGAG/2020 
 

Assunto: Delegação de competências do Diretor 
Municipal de Gestão e Administração Geral, no 
âmbito do Setor dos Contratos Públicos. 
 
Atento o disposto no artigo 35.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do n.º 3 do artigo 
16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que aprovou 
o Estatuto de Pessoal Dirigente das Câmaras 
Municipais, diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, delego na Técnica Superior Dra. Inês 
Margarida Teixeira Lourenço Rodrigues, Oficial 
Público em substituição, a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos, no âmbito do Setor dos 
Contratos Públicos, de 10 a 21 de agosto de 2020.  
 
Do exercício da competência ora delegada deverá 
a delegada prestar ao delegante todas as 
informações, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
Odivelas, 7 de agosto de 2020 

 
O Diretor Municipal de Gestão e Administração 

Geral 
 

(Hernâni Boaventura)” 
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“DESPACHO N.º 06/DCT/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Património Cultural  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
17 de agosto a 04 de setembro de 2020 na 
Técnica Superior Maria Fernanda Patrocínio 
Moroso, a assinatura de correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos 
no âmbito do Setor de Património Cultural. 
 
Odivelas, 10 de agosto de 2020 

 
Por subdelegação de competências do 

Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 
Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 

A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 
 

(Helena Jardim)” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 07/DCT/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Dinamização Cultural 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
17 de agosto a 01 de setembro de 2020 na Técnica 
Superior Isabel Maria Nunes Correia da Silva dos 
Santos, a assinatura de correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos 
no âmbito do Setor de Dinamização Cultural. 
 
Odivelas, 10 de agosto de 2020 

 
Por subdelegação de competências do 

Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 
Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 

A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 
 

(Helena Jardim)” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 08/DCT/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Turismo 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
19 a 31 de agosto 2020 na Técnica Superior Cecília 
de Lurdes Leal Velez, a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Turismo. 
 
Odivelas, 10 de agosto de 2020 

 
Por subdelegação de competências do 

Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 
Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 

A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 
 

(Helena Jardim)” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 06/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Apoio 
ao Munícipe, no Técnico Superior, Carlos Miguel de 
Oliveira Vieira 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei nº 2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 17 a 
21 de agosto de 2020, no Técnico Superior, Carlos 
Miguel de Oliveira Vieira, a competência de 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos no 
âmbito do Apoio ao Munícipe. 
 
Odivelas, 11 de agosto de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
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“DESPACHO N.º 07/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
Técnico-Jurídico, de Contraordenações e 
Execuções Fiscais, na Técnica Superior, Paula 
Cristina da Silva Tavares  
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei nº 2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 17 a 
21 de agosto de 2020, na Técnica Superior, Paula 
Cristina da Silva Tavares, a competência de 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos no 
âmbito do Setor Técnico-Jurídico, de 
Contraordenações e Execuções Fiscais. 
 
Odivelas, 11 de agosto de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 08/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico, na 
Assistente Técnica, Anabela Mota de Almeida 
Gonçalves Antunes 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei nº 2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 17 a 
21 de agosto de 2020, na Coordenadora Técnica, 
Anabela Mota de Almeida Gonçalves Antunes, a 
competência de assinatura da correspondência ou 
do expediente necessário à mera instrução dos 
processos no âmbito do Setor de Arquivo 
Municipal e Arquivo Histórico. 
 
Odivelas, 11 de agosto de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
 

 
 
 

“DESPACHO N.º 09/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Expediente e Apoio Logístico, na Assistente 
Técnica, Ângela Maria Branco Bernardo Palma  
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei nº 2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 17 a 
21 de agosto de 2020, na Assistente Técnica, 
Ângela Maria Branco Bernardo Palma, a 
competência de assinatura da correspondência ou 
do expediente necessário à mera instrução dos 
processos no âmbito do Setor de Expediente e 
Apoio Logístico. 
 
Odivelas, 11 de agosto de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 10/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito dos 
Balcões da Loja do Cidadão de Odivelas, sob 
gestão do Município de Odivelas, na Técnica 
Superior, Teresa Maria Neto Afonso  
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei nº 2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 17 a 
21 de agosto de 2020, na Técnica Superior, Teresa 
Maria Neto Afonso, a competência de assinatura 
da correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução dos processos no âmbito dos 
Balcões da Loja do Cidadão de Odivelas, sob 
gestão do Município de Odivelas. 
 
Odivelas, 11 de agosto de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
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AVISOS 
 

 
 

“AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 1/2000 – B.º Granjas Novas 
 

25.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 25.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000 do Bairro Granjas Novas. ------------------------------------ 
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 67 e 70, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob os números 1085/20010525 e 1088/20010525 da freguesia de Ramada, solicitada por Incrível e 
Positivo, Lda., portador do número de contribuinte 514766263, e aprovada, através de deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 4.ª reunião extraordinária de 9 de dezembro de 2019. ------------------------------------ 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem no aumento do índice de utilização dos lotes e da superfície 
de utilização e de um piso abaixo da cota de soleira..----------------------------------------------------------------------- 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS ----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES ----------------------------------------------------------------------------- 
 

Lote 

Área do 
Lote I.C. A.C. Pisos 

N.º de 
Fogos Uso 

Área do 
Lote I.C. A.C. Pisos 

N.º de 
Fogos Uso 

Parâmetros Prévios Parâmetros Alterados 

67 380,80 0,44 168,80 2 1 Habitação 380,80 0,65 247,52 2+CV 1 Habitação 

70 379,70 0,44 165,60 2 1 Habitação 379,70 0,65 246,81 2+CV 1 Habitação 

Diferença  -- +0,21 +159,93  --  

 
I.C. – Índice de construção (superfície de pavimento); A.C. – Área de construção. 
 

2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO …………………………………………………………………………………………………… 
 

Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………………………………………………………….……………………………. 183.733,00 

Área total dos lotes (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138.851,55 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ……………………………..…………………………… 2.259,00 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) …………………………………………..………………….. 5.036,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ……………………………….. 35.446,95 

Índice de construção/ utilização …………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 0,37 

Área de construção total (m2) …………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 68.560,78 

Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………………………………………………………………………… 60.157,77 

Área de construção destinada a atividades (m2) …………………………………………………………………………………………………. 8.403,01 

Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,12 

Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 238 

Número total de fogos ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 251 
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Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 13,66 

Lugares de estacionamento exteriores ………………………………………………………………………………………………………..……………………. 116 

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

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
A norma de regulamento do alvará de loteamento que estipula um índice de utilização do lote de 0,44 para 
os lotes com função habitacional - alínea a) do n.º 7 do art.º 7 - não se aplicará aos lotes abrangidos por esta 
alteração, que poderão ter um índice de utilização de 0,65. Esta exceção deve vir expressa no texto do 
aditamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A viabilidade de construção de pisos em cave nos lotes abrangidos por esta lteração está condicionada ao 
cumprimento do disposto no art.º 100.º RMEU, devendo-se ter em atenção também o disposto no art.º 99.º 
relativamente aos desaterros necessários para o efeito. ------------------------------------------------------------------- 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações não aumentam as necessidades de cedências para espaços verdes, para equipamentos 
públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ESTACIONAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. ------------ 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO ------------------------------------------------------------------- 
 
 Planta de Síntese do Loteamento de 01-06-2020; ------------------------------------------------------------------------ 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 3.150,22 (três mil cento e cinquenta euros e vinte e dois 
centimos e foi cobrada com redução de 50% nos termos do art.º 4.º do RTORM através da guia n.º 6670 de 
01-06-2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 julho de 2020. ----------------------------------- 
 
Município de Odivelas, 15 de julho 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 julho 
de 2020, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/6226, de 2020.08.10 (edoc/2020/45465): 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas 
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 208 F, Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Fernandes Sequeira) 
(Processo 57/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 208 D, Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Silvino da Silva Ferreira) 
(Processo 59/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Impasse, lote 44, Bairro Casal da Perdigueira- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ilda Neves Murta) 
(Processo 93/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália Correia, lote 208 E, Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Célia Conceição Gonçalves Baltazar) 
(Processo 59/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 

Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rainha D. Amélia, lote 34, Quinta do José Luis- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Suleman Moosa Joosub) 
(Processo 52/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Rainha D. Amélia, lote 34, Quinta do José Luis- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Suleman Moosa Joosub) 
(Processo 52/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade do Amarante, lote 36, Casal S. Sebastião - 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel de Almeida) 
(Processo 53/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Indústria lote AE 33 - Quinta do Segulim – 
união das Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: FPM – Madeiras, Pavimentos e 
Componentes, Lda) 
(Processo 187/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Avenida da Liberdade, lote 414, Bairro Trigache Norte 
– Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Amélia 
Soares Barbosa Coimbra Domingues) 
(Processo 187/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no Bairro quinta das Arrombas, lote 48 - Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Manuel Nunes da Mata) 
(Processo 118/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 69, Bairro da 
Milharada - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
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Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António José Salvado Querido Almeida) 
(Processo 28/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua de Santo António, lote 242 e 243, Bairro Casal do 
Rato - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Sérgio dos Santos Magalhães) 
(Processo 170/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Augusto Costa, lotes 52 e 53 Bairro da Condessa - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Joaquim 
Antunes) 
(Processo 19/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Quinta da Silveira, lote 505, Bairro Casal da 
Silveira- Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Banco Santander Totta, S.A) 
(Processo 98/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Quinta da Silveira, lote 391, Bairro Casal da Silveira- 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Augusto Anacleto) 
(Processo 160/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua de São Cristóvão, lote 826, Bairro Casal da Silveira- 
União das Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Francisco 
da Costa Muchacho) 
(Processo 45/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua de São Sebastião, lote 615, Bairro Casal da Silveira 
- União das Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 

(Proprietário: Felisberto Pereira da Fonseca) 
(Processo 44/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Indústria lote AE-09-a-B-C, Quinta do Segulim 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Citilvagus Gestão Imobiliária S.A) 
(Processo 182/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Sol Nascente, lote 220, Bairro do Sol Nascente 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paula Cristina Pereira Rodrigues) 
(Processo 196/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-26 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Indústria, lote AE-13, Quinta do Segulim - 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Jojer Lda.) 
(Processo 185/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.0 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade Ponte de Sor, lote 224, Bairro Casal S. 
Sebastião - Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Construalvelos Obras Públicas e 
Construção Civil, Lda.) 
(Processo 54/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Indústria, lote 08-AE, Quinta do Segulim - 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Manuel Sales Dias) 
(Processo 181/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Évora, lote 106, Bairro Casal S. Sebastião 
- Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Isabel Maria Miranda Ribeiro) 
(Processo 152/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Ovar, lotes 405 e 406, Bairro Casal S. 
Sebastião - Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Alberto de Sena Vaz) 
(Processo 131/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Natália correia, lote 228 A, Bairro da Milharada - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Helder Gomes Soares) 
(Processo 114/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua dos Patrícios, lote 536, Bairro Casal da Silveira - 
União das Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Roberto Filipe Pereira Nogueira) 
(Processo 92/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua dos Patrícios, lote 536, Bairro Casal da Silveira - 
União das Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sandra Cristina Castro Nogueira) 
(Processo 92/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 63, Bairro Casal da 
Silveira - União das Freguesias Pontinha/Famões, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Mendes Cordeiro) 
(Processo 36/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, lote 136, 
Bairro Casal da Silveira - União das Freguesias 
Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Guilherme de Jesus Alberto) 
(Processo 98/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Padre Heitorzinho, lote 94, Bairro Novo de Santo 

Eloy - União das Freguesias Pontinha/Famões, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Sofia Loureiro França) 
(Processo 31/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua de Santo Estevão junto da Associação “O 
Despertar”, Bairro Casal da Silveira - União das Freguesias 
Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Alves Antunes) 
(Processo 176/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Liberdade, lote 178 - União das Freguesias 
Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel da Silva Caetano e Filhos Lda.) 
(Processo 134/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Dr. Gentil Martins, lote 27, Bairro Novo de Santo 
Eloy - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Faustino Duarte Gonçalves) 
(Processo 180/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Tílias, lote 139, Bairro Vale Pequeno - Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Abel Guedes Jerónimo) 
(Processo 76/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua 25 de abril, lote 344, Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Silva Pereira Marques) 
(Processo 37/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Évora, lote 99, Casal S. Sebastião – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
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(Proprietário: Carlos Gonçalves Carvalho) 
(Processo 19/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Mário Viegas, lote 70,Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Francisco Farinha) 
(Processo 126/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Mário Viegas, lote 69, Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Barata Lopes) 
(Processo 125/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Liberdade, lote 190 e 191, Bairro Casal da Silveira 
– União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Francisco Joaquim) 
(Processo 126/DFM/06) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Alecrim. Lote 188, Bairro Vale Pequeno – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Alfredo 
Gonçalves) 
(Processo 126/DFM/06) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua das Queimadas, n.º 46 A – União de Freguesias 
Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Claudina da 
Conceição) 
(Processo 53/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua S. Sebastião, lote 900, Bairro Casal da Silveira – 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Guadalupe Sousa Reis) 
(Processo 149/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 

Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Duque de Saldanha, lote 13, Quinta das Dálias – 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Amândio de Jesus Pacheco) 
(Processo 56/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na cruzamento da Rua Mário Viegas com a Rua do 
Alecrim, lotes 93 e 94, Bairro do Vale Pequeno – Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Elísio Ferreira de Almeida) 
(Processo 195/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no cruzamento da Rua 25 de Abril, lote 161, Bairro Casal 
da Silveira – União de Freguesias Pontinha/Famões, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Feliz Maria Bernardino) 
(Processo 96/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no cruzamento da Rua Ivone Silva, lote 31, Bairro Vale 
Pequeno – Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aurora da Silva Ramos Soares) 
(Processo 110/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 953, Bairro Casal 
Novo – Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Bruno Funina Coutinho) 
(Processo 86/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Cidade de Silves, lote 277, Bairro S. Sebastião – 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Pereira das Neves) 
(Processo 20/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Sousa de Carvalho lote 131, Encosta do Mourigo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António dos Santos Alexandre) 
(Processo 64/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Almeida Garrett, lote 266, Bairro do Vale Pequeno 
– Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de António 
Alves Antunes) 
(Processo 143/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Belisário Pimenta, lote 30, Encosta do Mourigo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Ribeiro) 
(Processo 97/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Jaime Cortesão, lote 62, Encosta do Mourigo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Marinho Gonçalves Rocha) 
(Processo 141/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Ivone Silva, lote 29, Bairro do Vale Pequeno – 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Amélia Machado Rodriges) 
(Processo 109/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua dos Eucaliptos, lote 110, Bairro Novo de Santo Eloy 
– Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Álvaro dos Santos Morgadinho) 
(Processo 115/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Ator Ribeirinho, lote 1022, Bairro Casal Novo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Tiago Lopes Roxo) 
(Processo 99/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no cruzamento da Rua António Silva com a Rua dos 
Eucaliptos, lote 109, Bairro de Santo Eloy – Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Virgílio de Jesus Marques) 
(Processo 114/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no cruzamento da Rua Ator Ribeirinho, lote 1023, Bairro 
Casal Novo – Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ricardo Manuel André Cruz) 
(Processo 91/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no cruzamento da Rua Ator Ribeirinho, lote 1021, Bairro 
Casal Novo – Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sérgio Miguel Ferreira da Fonseca) 
(Processo 46/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no cruzamento da Rua Ator Ribeirinho, lote 1021, Bairro 
Casal Novo – Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Celeste 
Caetano Dias) 
(Processo 26/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua General de Matos, lote 490, Bairro Casal da Silveira 
– União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Nuno Tiago Augusto Berenguer Carvalho) 
(Processo 46/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua General de Matos, lote 490, Bairro Casal da Silveira 
– União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Inês Xavier Ferreira Calhabeu) 
(Processo 46/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Paleolítico, lote 40, Serra da Amoreira - 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eugénio Augusto Neto Bento) 
(Processo 112/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua 25 de abril, lote 64, Quinta da Várzea - Freguesia 
da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Amadeu Cardoso) 
(Processo 149/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Poço, lote 20, Quinta da Serra - Freguesia de 
Olival Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eduardo Manuel Mendes Rodrigues) 
(Processo 559/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Vasco Santana (traseiras do n.º 2) - Freguesia da 
Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Conceição) 
(Processo 559/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Eça de Queiroz, lote 69, Bairro de S. Jorge - 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Adelino 
Amaro) 
(Processo 55/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Freitas, lote 9, Quinta da Fonte - 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eduardo Soares) 
(Processo 73/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na estrada que serve de Ramal à saída da calçada de 
Carriche para Olival Basto – Olival Basto, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Infraestruturas de Portugal) 
(Processo 77/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua 25 de Abril, lote 63, Quinta da Várzea – Freguesia 
de Olival Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Guilherme da Silva Costa) 
(Processo 103/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Mirante, lote 250, Vale do Forno – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Amadeu Campos Batista) 
(Processo 177/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Comércio, traseiras do lote 185, Bairro Encosta 
da Luz – Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cedroconstroi, Sociedade de Construções 
S.A) 
(Processo 41/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no Bairro da Bela Vista, artigo 107, secção D, Arroja – 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Augusto 
Abreu Lopes) 
(Processo 58/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Bento de Jesus Caraças, Casal de Santo António – 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma E.A.C.) 
(Processo 93/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua de Portugal ao lado do 60 E, Bairro do Vale do 
Forno – Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Isabel Fernandes) 
(Processo 104/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua de Portugal ao lado do 60 E, Bairro do Vale do 
Forno – Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Quinta das Tílias Urbanização e Gestão de 
Imóveis S.A.) 
(Processo 130/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Belisário Pimenta, lote 30, Encosta do Mourigo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Ribeiro) 
(Processo 97/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Jaime Cortesão, lote 62, Encosta do Mourigo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Marinho Gonçalves Rocha) 
(Processo 141/DFM/17)  
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Ivone Silva, lote 29, Bairro Vale Pequeno –
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Amélia Machado Rodrigues) 
(Processo 109/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua dos Eucaliptos, lote 110, Bairro Novo de Santo Eloy 
– Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Álvaro dos Santos Morgadinho) 
(Processo 115/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Ator Ribeirinho, lote 1022, Bairro Casal Novo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Tiago Lopes Roxo) 
(Processo 99/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
no Cruzamento da Rua António Silva com a Rua dos 
Eucaliptos, lote 109, Bairro de Santo Eloy – União de 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Virgílio de Jesus Marques) 
(Processo 114/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Ator Ribeirinho, lote 1023, Bairro Casal Novo – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ricardo Manuel André Cruz) 
(Processo 91/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua Ator 
Ribeirinho, lote 1023, Bairro Casal Novo – União de 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sérgio Miguel Ferreira da Fonseca) 
(Processo 46/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Silves, n.º 279, Bairro Casal S. Sebastião, – União 
de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça Casal da Herança de Celeste 
Caetano Dias) 
(Processo 26/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
General Norton de Matos, lote 490, Bairro Casal da 
Silveira – União de Freguesias Pontinha/Famões, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Nuno Tiago Augusto Berenguer Carvalho) 
(Processo 46/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
General Norton de Matos, lote 490, Bairro Casal da 
Silveira – União de Freguesias Pontinha/Famões, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Inês Xavier Ferreira Calhabeu) 
(Processo 46/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Paleolítico, lote 40, Serra da Amoreira – Freguesia da 
Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eugénio Agostinho Neto Bento) 
(Processo 112/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 25 
de abril, lote 64, Quinta da Várzea – Freguesia de Olival 
Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Amadeu Cardoso) 
(Processo 149/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Poço, Lote 20, Quinta da Serra – Freguesia de Olival Basto, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eduardo Manuel Mendes Rodrigues) 
(Processo 559/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Vasco Santana, traseiras do n.º 2 – Freguesia da Ramada, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Conceição) 
(Processo 84/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua Eça 
de Queiroz, lote 69, Bairro S. Jorge – Freguesia da 
Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Adelino 
Amaro) 

(Processo 55/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Freitas, lote 9 Quinta da Fonte – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eduardo Soares) 
(Processo 73/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na estrada 
que serve de ramal à calçada de Carriche para o Olival 
Basto – Freguesia de Olival Basto, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Infraestruturas de Portugal) 
(Processo 77/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 25 
de Abril, lote 63, Quinta da Várzea – Freguesia de Olival 
Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Guilherme da Silva Costa) 
(Processo 103/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Mirante, lote 250, Vale do Forno – Freguesia de Odivelas, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Amadeu Campos Batista) 
(Processo 177/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Comércio, traseiras do lote 185, Bairro Encosta da Luz – 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cedroconstroi Sociedade de Construções, 
S.A.) 
(Processo 41/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno no Bairro 
da Bela Vista, artigo 107, secção D, Arroja – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Augusto 
Abreu Lopes.) 
(Processo 58/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Bento de Jesus Caraças, n.º 2, Casal de Santo António – 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: E.A.C Empreendimentos Administração e 
Construção, Lda.) 
(Processo 93/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
Portugal, lote 60 E, Bairro Vale do Forno – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Isabel Fernandes) 
(Processo 104/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Serra da 
Amoreira, artigo 98 e 99, secção C, (AZ da fonte) – 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Quinta das tílias Urbanização e Gestão de 
Imóveis) 
(Processo 130/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Liberdade, lote 28, Vale do Forno – Freguesia de Odivelas, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eurico da Conceição Luis) 
(Processo 71/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno nas 
traseiras dos prédios nº 11 e 15 da Rua D. Afonso Henriques 
– Freguesia de Póvoa de Santo Adrião, nos termos do nº 1 
do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sociedade Imobiliária Anselmo & Filhos, 
Lda.) 
(Processo 28/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Mirante, lote 249, Bairro Vale do Forno – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Hilário Marques Faria) 
(Processo 175/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Bela Vista, lote 46, Quinta do Porto Pinheiro, Arroja – 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vítor Manuel Pires Bandeira) 
(Processo 168/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Bela Vista, lote 46, Quinta do Porto Pinheiro, Arroja – 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal de Herança de Américo 
Dias Barata) 
(Processo 44/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Comércio, lote 183, Bairro Encosta da Luz, – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Belarmino do Nascimento Rodrigues) 
(Processo 39/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Lavadeiras, lote 1B, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cooperativa das Casas Económicas do 
Pessoal dos Correios Telégrafos e Telefones) 
(Processo 176/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
S. Teotónio, lotes 277, e 278, Quinta do José Luis – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Filipe Manuel Coelho da Silva) 
(Processo 199/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Arroteias, lote 1 A25, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Maria Simões Berto) 
(Processo 100/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Arroteias, lote 1 A17, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cooperativa das Casas Económicas do 
Pessoal dos Correios Telégrafos e Telefones) 
(Processo 100/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.1 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Quinta 
das Arrombas, lote 97, Serra da Luz – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de António da 
Cruz Correia) 
(Processo 109/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
S. Miguel, lote 38, Bairro Casal do Rato – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Manuel Martins das Neves) 
(Processo 64/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno no 
entroncamento da Rua Padre Américo Monteiro de 
Aguiar com a Rua de S. Martinho – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Administração Conjunta da Quinta José 
Luis) 
(Processo 67/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Pinhal Castelo de Vide, lote 55, Bairro Arco Maria Teresa – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Nuno Alexandre Rodrigues Marques) 
(Processo 78/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Arroteias, lote 1A 46, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Renato Águas Antunes) 
(Processo 93/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Arroteias, lote 1B 5, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cooperativa das Casas Económicas do 
Pessoal dos Correios Telégrafos e Telefones) 
(Processo 318/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Sérgio, lote 35, Bairro das Sete Quintas – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de José de 
Sousa Batista) 
(Processo 200/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Ferreira de Castro, n.º 52, lote 4, Bairro das Sete Quintas – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Agripino Nunes Macieira) 
(Processo 194/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Maria da Fonte, lote 184, Bairro da Milharada – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança Elias 
Fernandes Marques) 
(Processo 76/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Silva, lote 146, Quinta da Condessa – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Carlos Pinto Rodrigues) 
(Processo 119/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Maria da Fonte, lote 189, Bairro da Milharada – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Jorge Fernandes Lourenço) 
(Processo 81/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Maria da Fonte, lote 189 D, Bairro da Milharada – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Rita Lopes da Silva Lourenço) 
(Processo 81/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Marechal Gomes da Costa, Páteo Adelino Coelho, n.º 8 – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Imoboce Imobiliária e construção S.A) 
(Processo 22/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Natália Correia, lote 205, Bairro da Milharada – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Augusto da Silva Mourão) 
(Processo 89/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Maria da Fonte, lote 183, Bairro da Milharada – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Maria Martins) 
(Processo 75/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Silva, lote 31, Bairro da Condessa – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria de Fátima Domingues) 
(Processo 280/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Elina Guimarães, lote 126, Bairro da Milharada – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Nogueira Rebelo) 
(Processo 31/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Silves, lote 273, Bairro Casal S. Sebastião – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 

Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Assunção Dias Pereira) 
(Processo 94/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na 
Travessado Ribeiro, lote 120, Bairro Casal do Rato – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Manuel Martins do Carmo) 
(Processo 60/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
São José, lote 856, Bairro do Casal Novo – Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Adão Camelo) 
(Processo 178/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Júlio Dinis, lote 929, Bairro do Casal Novo – Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jorge Manuel Landeiro Justino) 
(Processo 85/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Engenheiro Duarte Pacheco, parcela B, Bairro dos 
Quatro – Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Comissão de Administração Conjunta 
Bairro dos Quatro) 
(Processo 175/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Aquilino Ribeiro, n.º 1 – Freguesia de Póvoa de Santo 
Adrião, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Carlos 
Marques Nunes dos Reis) 
(Processo 204/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua dos 
Moinhos, lote 2, Arroja Velha – Freguesia de Odivelas, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Ribeiro Nunes) 
(Processo 33/DFM/16) 
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Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua dos 
Lusitanos, artigo 9, secção C, traseiras dos lotes 26 e 28, 
Serra da Amoreira – Freguesia da Ramada, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Cipriano 
Jorge Gonçalves Castelo) 
(Processo 177/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Francisco Holanda lote 33, Casal dos Apréstimos – 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aníbal Filipe Teixeira Rodrigues) 
(Processo 50/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
São José, (antiga Rua Projetada), Pombais – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vítor Manuel Dias Ruivo) 
(Processo 460/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Freitas, lote 1, Bairro Quinta da Fonte – Freguesia 
de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Jorge Martins de Azevedo) 
(Processo 98/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
São João, lote 16, Bairro Galo de Pêra – Freguesia da 
Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eduardo Jorge Alves Gonçalves) 
(Processo 73/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Quintinha da Arroja, lote 16 – Freguesia de Odivelas, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Zélia Maria Ribeiro da Cruz) 
(Processo 06/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua Dr. 
Sidónio Pais cruzamento da Rua da Paiã, – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Confamil, Construções José Manuel & 
Filhos, Lda) 
(Processo 142/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
General Alves Roçadas ao lado do lote 40 A – Freguesia 
de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Concha Imobiliária S.A.) 
(Processo 50/DFM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno nas 
traseiras da Rua D. Filipa de Lencastre (entre lote 69 e 72), 
Patameiras – Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 
do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Laurentino Agostinho de Almeida.) 
(Processo 51/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno nas 
traseiras da Rua dos Moinhos entre os lotes 30 e 31, 
Quinta do Porto Pinheiro – Freguesia de Odivelas, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Alberto Manuel Bandeira Mateus) 
(Processo 78/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno nas 
traseiras da Rua da Arroja junto da vivenda Elsa, 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Rodrigues da Costa) 
(Processo 548/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno nas 
traseiras da Urbanização Moinhos do Cruzeiro, junto ao 
Lidl, Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: TIMEEBE, LDA) 
(Processo 192/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Castelinho junto à Clínica Primavera - Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Augusto 
Abreu Lopes) 
(Processo 04/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Freitas, lote 16, Bairro Quinta da Fonte- Freguesia 
de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Herculano de Almeida Duarte) 
(Processo 45/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Fernando Farinha lote 201, Casal dos Apréstimos, 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Lúcia Francisca Regina Remédios Rebelo 
de Sá) 
(Processo 01/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Idade do Ferro, lote 5, Serra da Amoreira - Freguesia da 
Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Pires Martins) 
(Processo 140/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, n.º 70 (Casa do Mestre 
Lino) - Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Augusto Pedras Bandeira Santos) 
(Processo 86/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, n.º 70 (Casa do Mestre 
Lino) - Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Conceição Ferreira da Costa 
Santos) 
(Processo 86/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António de Freitas, lote 6, Quinta da Fonte - Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Guo Lingqiu) 
(Processo 49/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Heróis de Chaimite e Rua Álvaro de Campos- Freguesia 
de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel José Gonçalves Pires) 
(Processo 44/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Álvaro de Campos n.º 13 e 13 A, Quinta da Serra - Freguesia 
de Olival Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rogério Roque Nunes) 
(Processo 117/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Álvaro de Campos n.º 13 e 13 A, Quinta da Serra - Freguesia 
de Olival Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Idalina Ferreira Dias Machado) 
(Processo 117/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
João Villaret, junto à Escola EB1/JI, Bons Dias, - Freguesia 
da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Emília Augusto de Andrade Júnior) 
(Processo 175/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Alameda do Poder Local, n.º 53 - Freguesia de Odivelas, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Lusocastelo Sociedade de Investimento e 
Consultoria, Lda.) 
(Processo 54DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.13 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua dos 
Eucaliptos, lote 108, Bairro Casal da Perdigueira - 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Ernesto 
Correia dos Santos) 
(Processo 07DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
São Gabriel, lote 109, Bairro Trigache Sul – União de 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Teresa Maria de Sousa Fernandes 
Mendonça) 
(Processo 57DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Portimão, lote 361, Casal S. Sebastião – União 
de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Silva) 
(Processo 145DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade da Feira, lote 222, Bairro Casal S. Sebastião – União 
de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carolina Duarte Calvão) 
(Processo 17/FM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade da Feira, lote 222, Bairro Casal S. Sebastião – União 
de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ricardo Luis Vicente Costa) 
(Processo 17/FM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
S. Miguel, lote 56 e Rua da Vitória lotes 59 e 60, Bairro 
Casal do Rato – União de Freguesias Pontinha/Famões, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rui Manuel Ribeiro Magalhães) 
(Processo 15/FM/15 16/DFM/15 e 17/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Mimosas, lote 20, Bairro Serra Chã – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Armindo Lopes Silva) 
(Processo 159/FM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Mimosas, lote 20, Bairro Serra Chã – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Madalena Nunes Marques Silva) 
(Processo 159/FM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua S. 
Sebastião, lote 636, Bairro Casal da Silveira – União das 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Felisberto Pereira da Fonseca) 
(Processo 46/FM/13) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-29 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Arroteias, lote 1 A 12, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Custódio Silvestre Cavaco) 
(Processo 204/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Arroteias, lote 1 A 14, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria de Lurdes Matos Godinho) 
(Processo 82/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Lavadeiras, lote 1 A 3, Bairro dos CTT – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Joaquim Silvestre Cavaco) 
(Processo 98/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Amoreiras, lote 39, Bairro das Arroteias – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Mário Carlos Coelho Monteiro) 
(Processo 74/DFM/07) 
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Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Alfredo Paisana, lote 24, Bairro Arco Maria Teresa – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Antero Ferreira Cardoso) 
(Processo 331/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Bernardo Santareno lote 108, Bairro Alto de Famões – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Carvalho) 
(Processo 84/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19Data da notificação: 
2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Carlos Oliveira, lote 67, Bairro Alto de Famões – Freguesia 
de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Maria Seca) 
(Processo 98/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Bernardo Santareno, lote 102, Bairro Alto de Famões – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Rodrigues dos Santos) 
(Processo 90/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Santa Rita Pintor, lote 229, Bairro Trigache Norte – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Joaquim Magro) 
(Processo 70/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.13 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Vieira da Silva, lotes 58 e 59, Bairro Quinta das Pretas – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Elsa Maria Monteiro dos Santos Costa 
Máximo) 
(Processo 08/DFM/15 – 09/DFM/15) 

Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Vieira da Silva, lotes 58 e 59, Bairro Quinta das Pretas – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cool Santos Construções) 
(Processo 75/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Marquesa de Alorna, nas traseiras entre os lotes 326 e 337, 
Bairro Trigache Norte – Freguesia de Famões, nos termos 
do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sociedade Pedernais) 
(Processo 54/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Henrique Medina, lote 17, Bairro Trigache Norte – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Jesus Magoito Charrua) 
(Processo 34/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Carlos Oliveira, lote 61, Bairro Alto de Famões – Freguesia 
de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel da Graça Joaquim) 
(Processo 112/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Santa Rita Pintor, lote 229, Bairro Trigache Norte – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Joaquim Magro) 
(Processo 70/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Vieira da Silva, lotes 58 e 59, Bairro Quinta das Pretas – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Elsa Maria Monteiro dos Santos Costa 
Máximo) 
(Processo 08/DFM/15 – 09/DFM/15) 
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Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua D. 
Dinis, lote 99, Bairro Casal das Queimadas – Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cool Santos Construções) 
(Processo 75/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Marquesa de Alorna, traseiras entre os lotes 326 e 337, 
Bairro Trigache Norte – Freguesia de Famões, nos termos 
do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sociedade Pedernais) 
(Processo 54/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Henrique Medina, lote 17, Bairro Trigache Norte – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António de Jesus Magoito Charrua) 
(Processo 34/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Carlos Oliveira, lote 61, Bairro Alto de Famões – Freguesia 
de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel da Graça Joaquim) 
(Processo 112/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Lisboa, lote 112, Bairro Casalinho da Azenha – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim António Ramos Paixão) 
(Processo 40/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.1 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Lisboa, lote 113, Bairro Casalinho da Azenha – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Consprober, Projetos & Construções, Lda.) 
(Processo 39/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno identificado 
como artigo 69, Secção E, Quinta do José Luís – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Gertrudes Coelho Frades) 
(Processo 195/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Liberdade, lotes 11 e 12, Bairro Casalinho da Azenha – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Lucília Farinha Lourenço) 
(Processo 76/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Avenida 
Luís de Camões, lote 23, Bairro Quinta das Pretas – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vitalino Jesus Pedroso) 
(Processo 173/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Rio Maior, lote 256, Bairro Casal S. Sebastião – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vitalino Jesus Pedroso) 
(Processo 21/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Rio Maior, lote 256, Bairro Casal S. Sebastião – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Pereira das Neves) 
(Processo 21/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Rio Maior, lote 256, Bairro Casal S. Sebastião – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de João 
Damásio Conde) 
(Processo 165/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-26 
Data da notificação: 2020.07.15 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 85, Bairro da 
Milharada – Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Célia Conceição Gonçalves Salazar) 
(Processo 68/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua dos 
Franciscos Lote 97, Bairro Casal da Fonte – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Francisco Alves) 
(Processo 106/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua José 
Luis, lote 258 e 259, Quinta do José Luis – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Mestre) 
(Processo 193/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Lagos, lote 174, Bairro Casal S. Sebastião – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Maria Fernandes Bessa) 
(Processo 93/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Padre Américo Monteiro de Aguiar, lote 76 e Rua S. 
Teotónio, lote 276 – Freguesia de Pontinha, nos termos 
do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Januário de Jesus Nascimento) 
(Processo 200/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Manuel Teixeira Gomes, lote 63, Serra da Amoreira – 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ricardo Jorge Máximo Martins) 
(Processo 95/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Maria da Fonte, lote 172, Bairro da Milharada – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 

Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Manuel 
Almeida Francisco) 
(Processo 10/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Bernardo Santareno, lote 108, Bairro Alto de Famões – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cheila Patricia Semedo Cardoso) 
(Processo 84/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Natália Correia, lotes 208, 208 A e 208 B, Bairro da 
Milharada – Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Batista Regueiro Gonçalves) 
(Processo 58/DFM/16, 66/DFM/16, 67/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Indústria, lote AE13, Quinta do Segulim – Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jofer, Lda.) 
(Processo 185/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-25 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Soeiro Pereira Gomes, lote 694 – Freguesia de Famões, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sissi Castelo Roque da Nova Mundorf) 
(Processo 129/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade da Figueira da Foz, lote 575, Bairro Vale Grande – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Teotónio Oliveira Pimenta) 
(Processo 41/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Sines, lote 191, Bairro Vale Grande – Freguesia 
da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Alberto Sousa Alves) 
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(Processo 44/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade da Figueira da Foz, lote 576, Bairro Vale Grande – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Benvinda Almeida Marques Santos 
Coutrim) 
(Processo 44/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Rainha Santa Isabel, lote 267 C, Bairro Vale Grande – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Paulo Lisboa) 
(Processo 71/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Augusto Amaral, lotes 125 e 126, B. Sol Nascente – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: M. Pereira Luis Carlos) 
(Processo 122/DFM/17 e 01/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Estremoz, n.º 151, Bairro Casal S. Sebastião – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luis Ricardo Raposo Marques da Fonseca) 
(Processo 48/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Augusto Amaral, lote 91, Bairro sol Nascente – Freguesia 
de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Lopes do Vale) 
(Processo 124/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Rainha Santa Isabel, lote 267 A, B. Vale Grande – 
Freguesia da Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da herança de António 
Cosme Franco) 

(Processo 124/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Augusto Amaral, lote 91, Bairro do Sol Nascente – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Lopes do Vale) 
(Processo 124/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Augusto Amaral, lote 91, Bairro do Sol Nascente – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Lopes do Vale) 
(Processo 124/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua José 
Maria Pedroto, lote 1042, B. Casal Novo – Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Joaquim Pires) 
(Processo 112/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Camacho Costa, lotes 722 e 723, B. do Saramagal Grande 
– Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Almeida Costa) 
(Processo 21/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua José 
Malhoa, Lote 1010, B. Casal Novo – Freguesia da Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Maria Pereira Fernandes) 
(Processo 94/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua José 
Pereira, lote AE 02, Quinta do Segulim – União das 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Trovador Sociedade de Construção, Lda.) 
(Processo 60/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua José 
Maria Pedroto, lote 1041, B. Casal Novo – União das 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Aurélio Gordo) 
(Processo 57/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Praceta 
das Mimosas, lote 1, Qt.ª das Dálias – União das Freguesias 
Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal Da Herança de Adelino 
Henriques Carvalho) 
(Processo 31/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na rua 
principal n.º 13 e 13 A, Qt.ª da Serra – Freguesia de Olival 
Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paula Cristina Varela Dias) 
(Processo 117/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Principal n.º 13 e 13 A, Qt.ª da Serra – Freguesia de Olival 
Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Norzita Rodrigues Dias) 
(Processo 117/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Vasco Matias, lote 313, B.º Casal do Bispo – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Maria Reçeno Castiço) 
(Processo 184/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Vasco Matias, lote 313, B.º Casal do Bispo – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ricardo António Pinho Rodrigues) 
(Processo 184/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Sol Nascente, lote 252, B.º Sol Nascente – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Silva Pinto) 

(Processo 197/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Teófilo Braga, lote 489, B. dos Quatro, – União de 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Célia Claro) 
(Processo 93/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Padre António Vieira, lote 615, B. dos Quatro, – União de 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Maria de 
Lourdes Garcia) 
(Processo 119/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Faustino Freitas, lote 26, Bairro Quinta da Barroca, – 
União de Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Jorge Antunes) 
(Processo 63/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Ferreira Gomes, lote 64, B. Granjas Novas – 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Sanches) 
(Processo 63/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Damião Gois, lote 165, B. Casal do Bispo – Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Perpetua Martinho) 
(Processo 52/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Damião Gois, lote 165, b. Casal do Bispo – Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Perpetua Martinho) 
(Processo 52/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno entre a Rua 
do Brasil e Rua Fontainha das Pias, B. Casal Novo – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Aníbal correia Ramos Silva) 
(Processo 213/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno entre a Rua 
Gil Eanes, lote 172, B. Casal Novo – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Lopes Borges) 
(Processo 08/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Pedreira, lote 617, B. Casal Novo – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Joaquim 
Monteiro) 
(Processo 16/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Bempostinha, lote 313, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Ribeiro) 
(Processo 70/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Damião Góis, lote 159, B. Casal do Bispo – União das 
Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Laurinda 
Silva ) 
(Processo 70/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua Dr. 
Francisco Sá Carneiro, lote 743, B. Casal da Silveira – União 
das Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Silva) 
(Processo 53/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07. 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua Dr. 
Francisco Sá Carneiro, lote 739, B. Casal da Silveira – União 
das Freguesias Pontinha/Famões, nos termos do nº 1 do 

Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Martins) 
(Processo 51/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Avenida 
Casal do Segulim, Artigo 4, Seção H, Quinta do Segulim – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Trovador Sociedade de Construções, S.A) 
(Processo 143/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua das 
Fontainhas, lote 43, B. das Fontainhas – União das 
Freguesias de Pontinha/ Famões, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jacinto Morgado) 
(Processo 107/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Bempostinha, lote 312, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Soares) 
(Processo 35/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Pedreira, lote 619, B. Casal Novo – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Nuno Alves) 
(Processo 148/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Pedreira, lote 620, B. Casal Novo – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Moreira) 
(Processo 146/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Fernandes, lotes 50 e 51, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Isofacha, Lda.) 
(Processo 146/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Pedreira, lote 621, B. Casal Novo – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Lurdes Moreira) 
(Processo 140/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Braga, lote 562, B. Vale Grande – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Ramos) 
(Processo 110/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Cidade de Braga, lote 562, B. Vale Grande – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Isabel Maria) 
(Processo 110/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 5 de 
Outubro, lote 244, B. Vale Grande – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cubosbeira Sociedade de Transformação e 
Venda de Granitos, Lda) 
(Processo 42/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua de 
Santo António, B. de Santo António – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Instituto de Habilitação e Reabilitação 
Urbana - IHRU) 
(Processo 127/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua do 
Ribeirinho, lote 46, B. Qt.ª das Canoas – Freguesia da 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Francisco Martins) 
(Processo 126/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua Dr. 
Sidónio Pais, traseiras do n.º 54, Patameiras – Freguesia 
de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 

(Proprietário: Elpo Hoteis e Investimentos Imobiliários e 
Hoteleiros, S.A) 
(Processo 39/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Quintinha da Arroja, lote 22 – Freguesia de Odivelas, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Mário Miguel Fernandes Simão) 
(Processo 07/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Aquilino Ribeiro, lote 941, Bairro Casal Novo – Freguesia 
de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel João Marreiros) 
(Processo 85/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua dos 
Franciscos, lote 3, B. Casal da Fonte – Freguesia de 
Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vitor Manuel dos Santos) 
(Processo 102/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-06-19 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Ferreira Gomes, lotes 76, 77 e 79, B. Granjas 
Novas – Freguesia de Pontinha, nos termos do nº 1 do 
Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cádiz Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, S. A) 
(Processo 102/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Silva lote 77, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Comissão de Administração da AUGI do 
Casal Novo) 
(Processo 40/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
António Silva lote 77, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria João Dias da Conceição Gonçalves) 
(Processo 82/DFM/08) 
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Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Marquês de Pombal, lote 331, B. Casal Novo – Freguesia 
de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Deolinda Maria Dasquet) 
(Processo 38/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Marquês de Pombal, lote 332, B. Casal Novo – Freguesia 
de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Pinto Alves) 
(Processo 39/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua 
Nova de Massapés, lotes 118 e 1119, B. Casal Novo – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Martins Batista) 
(Processo 114/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno na Rua da 
Pedreira, n.º 600, B. Casal Novo – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Arlindo Afonso Baeta) 
(Processo 99/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno entre a Rua 
16 de Abril e a Rua Casal do Abadesso, lote 296, B. Casal 
Novo – Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Casimodulo, S. A) 
(Processo 72/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno entre a Rua 
Bordalo Pinheiro, lote 576 e 577, B. Casal Novo – Freguesia 
de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António de Sousa) 
(Processo 103/DFM/10) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno entre a Rua 
do Progresso, lote 278, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Portela) 
(Processo 67/DFM/06) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Liberdade, lote 3536, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Pires) 
(Processo 58/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
de S. José ao lado do n.º 13, Pombais – Freguesia de 
Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Abrantes e Silva) 
(Processo 117/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Rafael Bordalo Pinheiro, lote 92, B. Encosta do Mourigo – 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal de Herança de José 
Marques da Silva) 
(Processo 35/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Cidade Peso da Régua, lote 130 B. Casal S. Sebastião – 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eugénio Marques) 
(Processo 94/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Cidade Peso da Régua, lote 130 B. Casal S. Sebastião – 
Freguesia de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Rodrigues) 
(Processo 199/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Fernão Lopes, lote 100 B. Casal Monte Verde – Freguesia 
de Odivelas, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
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Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Henriques) 
(Processo 197/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
José Carlos Ary dos Santos, Lote 78, B. Monte Verde – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Fernandes) 
(Processo 315/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Alto do Laje, n.º 1, Lugar d´Além – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Herdeiros de Humberto Reis dos Santos) 
(Processo 459/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Fonte Velha, n.º 33, Lugar D‘ Além – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Caracoleiro) 
(Processo 193/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Fonte Velha, n.º 33, Lugar D ‘ Além – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís Manuel Caracoleiro) 
(Processo 193/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 (Proprietário: Luís Manuel 
Caracoleiro) 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Teófilo Braga, lote 550, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Mateus) 
(Processo 291/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Almada Negreiros lote 213, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rui Felizardo) 
(Processo 149/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 

Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Fernão Lopes, lote 100, B. Monte Verde – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Henriques) 
(Processo 197/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
José Carlos Ary dos Santos, lote 78, B. Monte Verde – 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Fernandes) 
(Processo 315/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Alto do Laje, n.º 1, Lugar D’ Além – Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Herdeiros de Humberto Caroço e Elisabete 
Caroço) 
(Processo 459/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Fonte Velha, n.º 33, Lugar D’ Além – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luis Caracoleiro) 
(Processo 193/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Fonte Velha, n.º 33, Lugar D’ Além – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Caracoleiro) 
(Processo 193/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Teófilo Braga, lote 550, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Mateus) 
(Processo 291/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.2 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Almada Negreiros, lote 213, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
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(Proprietário: Rui Felizardo) 
(Processo 149/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Almada Negreiros, lote 213, B. Casal Novo – Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: E.A.C Empreendimentos Administração e 
Construção S. A) 
(Processo 93/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Poeta José Régio, lotes 142 e 143, B. Casal do Bispo – 
Freguesia de Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Domingos Queiroz) 
(Processo 44/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.2 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito 
defronte aos armazéns, confinante com a Rua Luís de 
Camões – Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Teresa Menezes) 
(Processo 558/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito 
defronte aos armazéns, confinante com a Rua Luís de 
Camões – Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Teresa Menezes) 
(Processo 558/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador – Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
do Poço, lote 20, Quinta da Serra – Freguesia de Olival 
Basto, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eduardo Rodrigues) 
(Processo 559/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
do Poço, lote 188, Casal da Silveira, Freguesia de Famões, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Materoconstroi Sociedade de 
Construção, Lda.) 
(Processo 159/DFM/16) 

Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Tomás da Anunciação, n.º 10, B. Casal dos Apréstimos, - 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Américo Ferrolho) 
(Processo 05/DFM/17) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Liberdade, lote 534, B. Casal Novo - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Rebocante Empreiteiros Construção Civil, 
Lda. 
(Processo 24/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.2 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Figueirinha, lote 545, B. Casal Novo, Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Associação Moradores do Casal Novo) 
(Processo 25/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Sacadura Cabral, lote 1188, B. Casal Novo - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Correia) 
(Processo 132/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-06 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Manuel Bocage, lote 1284, B. Casal Novo, - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Associação de Moradores do Casal Novo) 
(Processo 95/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-21 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Alecrim, lote 352 e 353, B. Casal Novo -Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Alves) 
(Processo 72/DFM/07) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-21 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 17 - 18 de agosto de 2020 

86 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
António Ferreira Gomes, lote 64, B. Granjas Novas - 
Freguesia da Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Nuno Pereira) 
(Processo 63/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
José Maria Pedroso, lote 1040, B. Casal Novo, - Freguesia 
de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Tranconso) 
(Processo 92/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
das Acácias, lote 5, B das Arroteias - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Martins) 
(Processo 63/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
16 de Abril, lote 159, B Sol Nascente - Freguesia de 
Famões, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Associação de Melhoramento e Urbanismo 
B. Sol Nascente) 
(Processo 13/DFM/09) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-10 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Anselmo Silva Paiva, lote 1 A40, B. dos CTT - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Pina) 
(Processo 465/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Ramalho Ortigão, lote 74, B. Casal Novo -Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jsifu Consulting Lda.) 
(Processo 85/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Marquês do Pombal, lote 329 e 330, B. Casal Novo - 
Freguesia de Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 

(Proprietário: Ramiro Silva) 
(Processo 36/DFM/12 e 37/DFM/12) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
Fernandes, lote 51, B. Casal Novo - Freguesia de Caneças, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Unipessoal, Lda) 
(Processo 144/DFM/11) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
António Silva, lote 75 A, B. Casal Novo - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Américo Hipólito) 
(Processo 110/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Vitória, lote 60, B. Casal do Rato - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Rocha) 
(Processo 17/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno sito na Rua 
da Vitória, lote 60, B. Casal do Rato - Freguesia de 
Caneças, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Rocha) 
(Processo 17/DFM/15) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-07-16 
Data da notificação: 2020.07.28 
 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
01/07/2020 a 31/07/2020 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas 
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes Benz, com a 
matrícula 63-PS-25, 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 
84/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: 2020.06.15 
Data da remoção: 2020.07.03 
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matrícula 65-91-MH, 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 
85/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: 2020.06.15 
Data da remoção: 2020.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 306, com a 
matrícula 57-67-OT, 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 
86/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: 2020.06.19 
Data da remoção: 2020.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Accent, com a 
matrícula 13-81-PU, 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 
48/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: 2020.06.29 
Data da remoção: 2020.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Zx, com a 
matrícula 73-84-GE, 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 
87/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: 2020.06.19 
Data da remoção: 2020.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 205, com a 
matrícula RJ-91-33, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
88/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: 2020.06.15 
Data da remoção: 2020.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen C3, com a 
matrícula 47-26-UI, 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 
89/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: 2020.06.19 
Data da remoção: 2020.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 23-81-BR, 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/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: 2020.03.06 
Data da remoção: 2020.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Caddy, 
com a matrícula 39-HC-20, 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 49/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: 2020.02.20 
Data da remoção: 2020.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula JM-21-78, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
29/VIAT/PV/OL/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: 2020.07.06 
 
Assunto: Remoção de um Atrelado, com a matrícula L-
161898, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
30/VIAT/PV/OL/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: 2020.07.07 
Data da remoção: 2020.07.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Terra, com a 
matrícula XL-39-52, 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 
90/VIAT/OD/20). 
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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: 2020.06.01 
Data da remoção: 2020.07.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matrícula 97-18-IU, 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 
91/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: 2020.06.01 
Data da remoção: 2020.07.07 
 
Assunto: Remoção de um Peugeot 306, 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 
92/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: 2020.06.24 
Data da remoção: 2020.07.07 
 
Assunto: Remoção de um BMW 525, com a matrícula 48-
66-LS, 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 
93/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: 2020.06.24 
Data da remoção: 2020.07.08 
 
Assunto: Remoção de um Ford Focus, com a matrícula 
24-18-SB, 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 
94/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: 2020.07.08 
 
Assunto: Remoção de um Seat Ibiza, com a matrícula 43-
MB-65, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
95/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: 2020.07.06 
Data da remoção: 2020.07.08 
 
Assunto: Remoção de um Fiat Punto, com a matrícula 73-
68-JI, 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 
50/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: 2020.07.06 
Data da remoção: 2020.07.08 
 
Assunto: Remoção de um Renault Twingo, com a 
matrícula 12-82-ED, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
31/VIAT/PV/OL/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: 2020.07.08 
 

Assunto: Remoção de um Volkswagen Polo, com a 
matrícula 18-33-PH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
96/VIAT/OD/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: 2020.07.06 
Data da remoção: 2020.07.0 
 

Assunto: Remoção de um Volkswagen Golf, com a 
matrícula 41-02-LC, 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/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: 2020.07.06 
Data da remoção: 2020.07.09 
 

Assunto: Remoção de um Volkswagen Transporter, com 
a matrícula 54-47-OD, 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/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: 2020.07.10 
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Assunto: Remoção de um Mitsubishi Colt, com a 
matrícula 83-61-GE, 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/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: 2020.03.06 
Data da remoção: 2020.07.10 
 
Assunto: Remoção de um Citroën Xsara, com a matrícula 
20-93-PA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
30/VIAT/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: 2020.07.06 
Data da remoção: 2020.07.10 
 
Assunto: Remoção de um Ford Fiesta, com a matrícula 
18-36-HJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
51/VIAT/PO/FA/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: 2020.07.10 
 
Assunto: Remoção de um Renault Clio, com a matrícula 
65-85-ON, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
32/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.10 
 
Assunto: Remoção de um Ford Escort, com a matrícula 
15-90-BS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
33/VIAT/PV/OL/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: 2020.06.05 
Data da remoção: 2020.07.10 
 
Assunto: Remoção de um Audi A4, com a matrícula 86-
42-BS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 

Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
97/VIAT/OD/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.10 
 
Assunto: Remoção de um Mercedes 313, com a matrícula 
15-97-QP, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
98/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.13 
 
Assunto: Remoção de um Renault 19, com a matrícula 24-
05-FL, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
99/VIAT/OD/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.13 
 
Assunto: Remoção de um Citroen Saxo, com a matrícula 
30-42-SS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
100/VIAT/OD/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.13 
 
Assunto: Remoção de um Volkswagen Passat, com a 
matrícula 01-42-VP, 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/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: 2020.03.06 
Data da remoção: 2020.07.1 
 
Assunto: Remoção de um Peugeot 307, com a matrícula 
56-LT-95, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
32/VIAT/RA/CA/20). 
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Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no 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: 2020.07.13 
 
Assunto: Remoção de um Fiat Stilo, com a matrícula 62-
39-UT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
101/VIAT/OD/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.14 
 
Assunto: Remoção de um Seat Ibiza, com a matrícula 07-
17-GC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
102/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.14 
 
Assunto: Remoção de um Honda Civic, com a matrícula 
65-07-IX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
103/VIAT/OD/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.14 
 
Assunto: Remoção de um Opel Corsa, com a matrícula 
01-38-DU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
34/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.14 
 
Assunto: Remoção de um Citroën Xantia, com a 
matrícula 78-28-EG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
35/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.14 
 
Assunto: Remoção de um Peugeot 406, com a matrícula 
09-66-UC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
33/VIAT/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: 2020.06.05 
Data da remoção: 2020.07.14 
 
Assunto: Remoção de um Opel Corsa, com a matrícula 
92-49-GZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
52/VIAT/PO/FA/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.15 
 

Assunto: Remoção de um Peugeot 106, com a matrícula 
91-77-NS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
53/VIAT/PO/FA/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.15 
 

Assunto: Remoção de um Citroen Zx, com a matrícula 22-
73-CX, 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/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: 2020.06.09 
Data da remoção: 2020.07.15 
 

Assunto: Remoção de um Mercedes Vito, com a 
matrícula 31-44-NO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
104/VIAT/OD/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: 2020.07.15 
Data da remoção: 2020.07.15 
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Assunto: Remoção de um Mitsubishi Space Star, com a 
matrícula 31-56-RA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
34/VIAT/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: 2020.06.05 
Data da remoção: 2020.07.15 
 
Assunto: Remoção de um VW Golf, com a matrícula ZF-
RN-11, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
36/VIAT/PV/OL/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: 2020.07.28 
Data da remoção: 2020.07.28 
 
Assunto: Remoção de um Opel Corsa, com a matrícula 
XE-40-20, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
55/VIAT/PO/FA/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: 2020.07.23 
Data da remoção: 2020.07.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


