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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 10 de fevereiro de 2021 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

JOSÉ PINTO TEIXEIRA 
 

Recebemos com enorme pesar a notícia do 
falecimento do Comandante José Pinto Teixeira, 
bombeiro e ex-Comandante dos Bombeiros 
Voluntários da Pontinha. A sua vida ficará para 
sempre marcada pela sua incansável dedicação à 
causa pública, em servir o próximo e zelar pela sua 
segurança. 
 
Muitos são os que relatam os seus feitos enquanto 
Comandante dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha e todos lembram, com afeto, a sua total 
entrega à missão e ao lema que transportava na 
sua farda: “Vida por Vida!” 
 
O Comandante José Pinto Teixeira permanecerá 
nas nossas memórias como um Homem de 
conduta cívica exemplar que desempenhou com 
enorme sentido de responsabilidade e rigor os 
vários cargos que desempenhou, oferecendo a sua 
coragem e a sua dedicação, de forma abnegada, 
na defesa intrínseca do nosso Concelho e em prol 
da segurança e do bem-estar de toda a 
comunidade. 
 
Fica, pois, uma palavra de solidariedade aos seus 
familiares e a todos os membros da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Pontinha, órgãos sociais, bombeiras e bombeiros. 
Partilhamos a vossa perda e a enorme dor da 
despedida. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida a 10 de fevereiro de 2021, manifesta o seu 
profundo pesar pelo falecimento do Comandante 

José Pinto Teixeira e apresenta à sua Família e à 
AHBV da Pontinha as mais sentidas condolências 
por esta vossa/nossa inestimável perda. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 10 de fevereiro de 2021 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“PELA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS EFETIVOS DE 
SAÚDE PÚBLICA EM ODIVELAS” 

 
O Senhor Vereador Florentino Serranheira 
apresentou uma Moção com o título “pela 
prestação de cuidados efetivos de Saúde Pública 
em Odivelas”, que será transcrita em ata. Colocada 
à votação, a moção, foi rejeitada por maioria com 
os votos contra do Senhor Presidente, dos 
Senhores Vereadores do PS e os votos a favor das 
bancadas do PPD/PSD e CDU. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

PONTO A INCLUIR 
 

 
 

INCLUIR UM PONTO NA ORDEM DO DIA 
 

Inclusão na Ordem do Dia da presente reunião do 
ponto com o título “Alvará de Loteamento N.º 
5/2007 - Bairro Sol Nascente - União das Freguesias 
de Pontinha e Famões - Pedido de Substituição de 
Hipoteca Legal por Depósito de Caução para o 
Lote 246”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2021 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas de aprovação da 3.ª 
Alteração Orçamental, 3.ª Alteração Orçamental 
Permutativa 2021, de acordo com a informação n.º 
Interno/2021/678, de 2021.01.29, nos termos dos 
mapas anexos à referida informação e que farão 
parte integrante da ata da presente reunião. 

 
 

“3.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 3.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2021, 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade, de reforçar os seguintes projetos: 
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
. 61.740,00 € (Quarenta e seis mil, setecentos e 
quarenta euros), referente ao projeto 
"Descentralização de Competências"; 
 
. No âmbito do projeto "COVID 19 - Prevenção e 
Proteção", o reforço de 18.450,00 € (Dezoito mil 
quatrocentos e cinquenta euros). 
 
- Departamento de Jurídico e de Administração 
Geral: 
 
. O valor de 53.200,00 € (Cinquenta e três mil e 
duzentos euros), relativo ao projeto "Encargos de 
Cobrança de Receita". 
 
. No projeto "Apoio ao Desenvolvimento de 
Atividades", o valor de 2.000,00 € (Dois mil euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 96.934,12 Euros (Noventa e seis mil, 
novecentos e trinta e quatros euros e doze 
cêntimos), verificando-se uma diminuição das 
despesas de capital no valor de 10.139,88 Euros 
(Dez mil cento e trinta e nove euros e oitenta e oito 
cêntimos), por contrapartida de um aumento de 
igual montante ao nível das despesas correntes, 
conforme quadro seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

93.974,00 83.834,12 

Total de Despesas 
Capital 

2.950,12 13.090,00 

Total Geral 96.924,12 96.924,12 
 

(un: euros) 

 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 

 
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

84 279 214,00 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
83.166.974,92 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

2 861 118,92 Saldo De 
Gerência 

Consignado 
6 902 355,20 

Total (1) 91 181 569,20 Total (2) 86.028.093,84 

Receita Corrente Bruta + Saldo de Gerência 
Consignado > Despesa Corrente + 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 
(3) = (1) - (2) 

5.153.475,36 

 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma diminuição das 
despesas de capital em 0,023%, por contrapartida 
do aumento das despesas correntes em 0,012%.” 
(Excerto da 3.ª Alteração Orçamental, 3.ª Alteração 
Orçamental Permutativa, Orçamento 2021, 
Grandes Opções do Plano 2021-2024) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2021 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas de aprovação da 4.ª 
Alteração Orçamental, 4.ª Alteração Orçamental 
Permutativa 2021, de acordo com a informação n.º 
Interno/2021/790, de 2021.02.04, nos termos dos 
mapas anexos à referida informação e que farão 
parte integrante da ata da presente reunião. 
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“4.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 4.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2021, 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade, de reforçar os seguintes projetos: 
 
- Serviço Municipal de Proteção Civil / Gabinete 
Saúde: 
 
. 28.200,00 € (Vinte e oito mil e duzentos euros), 
referente ao projeto "COVID 19 Prevenção e 
Proteção"; 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 53.200,00 Euros (Cinquenta e três mil e 
duzentos euros), verificando-se uma diminuição 
das despesas de capital no valor de 18.000,00 
Euros (Dezoito mil euros), por contrapartida de um 
aumento de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte: 

 
ALTERAÇÃO DESPESA 

 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

43.000,00 25.000,00 

Total de Despesas 
Capital 

10.200,00 28.200,00 

Total Geral 53.200,00 53.200,00 
 

(un: euros) 

 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 

 
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

84 279 214,00 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
83 184 974,92 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

2 861 118,92 Saldo De 
Gerência 

Consignado 
6 902 355,20 

Total (1) 91 181 569,20 Total (2) 86 046 093,84 

Receita Corrente Bruta + Saldo de Gerência 
Consignado > Despesa Corrente + 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 
(3) = (1) – (2) 

5 135 475,36 

 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma diminuição das 
despesas de capital em 0,040%, por contrapartida 
do aumento das despesas correntes em 0,022%.” 

(Excerto da 4.ª Alteração Orçamental, 4.ª Alteração 
Orçamental Permutativa, Orçamento 2021, 
Grandes Opções do Plano 2021-2024) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

ADENDA AO CONTRATO DO CONCURSO PÚBLICO 
N.º 16/2020 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NA ÁREA DOS SEGUROS - PABS/200/2020 
 

Proposta de Adenda ao Contrato do concurso 
público n.º 16/2020 relativo à prestação de serviços 
na área dos seguros – PABS/200/2020. A referida 
Adenda foi deliberada pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, na 
sua 80.ª reunião ordinária, realizada em 5 de 
fevereiro de 2021, na sequência da proposta n.º 
45/2021, e procede ao aditamento do n.º 2 da 
cláusula 4.ª e retificação do n.º 5 da cláusula 
décima quarta. 
 
De acordo com a informação n.º Interno/2021/834, 
de 2021.02.05, da Direção Municipal de Gestão e 
Administração Geral da Câmara Municipal de 
Odivelas é proposto o envio para deliberação do 
executivo Municipal nos termos apresentados pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR na sua 
Proposta n.º 45/2021. 
 
Nota: A decisão de adjudicação do procedimento 
de serviços de prestação de serviços na área de 
seguros, concurso público n.º 16/2020, foi 
deliberado na 22.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 11 de 
novembro de 2020 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 24 de 2020). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS DE 
DISTRIBUIÇÃO NA URBANIZAÇÃO CODIVEL – FASE I 

ADJUDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 

Proposta de Decisão de Adjudicação do 
Procedimento para a Empreitada de Substituição 
das Condutas de Distribuição na Urbanização 
Codivel – Fase I – concurso público 11/2020 – 
PEMP/11/2020, na sequência do deliberado pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures 
e Odivelas, na sua 80.ª reunião ordinária, realizada 
em 5 de fevereiro de 2021. 
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De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2021/835, de 2021.02.05, da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas, considerando o 
conteúdo da informação com o registo I/1349/2021 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, e nos termos 
apresentados pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR na sua proposta n.º 54/2021, é proposto: 
 
Aprovar o Relatório Final; 
 
Aprovar a adjudicação à empresa CONSTRUBUILD 
SERVICES, Lda., pelo valor global de 915.373,50 € 
(novecentos e quinze mil, trezentos e setenta e três 
euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor; 
 
Aprovar a Minuta de Contrato; 
 
Aprovar a Nota de Encomenda, a ser 
comprometida, após decisão de adjudicação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E 
INSALUBRIDADE NOS SIMAR DE 

LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de atribuição de suplemento de 
penosidade e insalubridade nos SIMAR de Loures 
e Odivelas, na sequência do deliberado pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures 
e Odivelas, na sua 80.ª reunião ordinária, realizada 
no dia 5 de fevereiro de 2021. 
 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2021/836, de 2021.02.05, da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas, considerando o 
conteúdo da informação com o registo I/1618/2021 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, e nos termos 
apresentados pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR na sua proposta n.º 53/2021, é proposto: 
 
“(…) a) Atribuir o suplemento de penosidade e de 
insalubridade aos assistentes operacionais 
identificados no parecer dos SST, reconhecendo 
ainda um nível de penosidade e insalubridade alto, 
no valor de € 4,99, salvo se resultar valor superior 
da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da 
Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro1. A 
remuneração base diária corresponde a 1/30 da 

                                                             
1 0 valor mínimo encontrado resulta da necessidade de 
garantir que o valor do suplemento previsto para o nível 
alto não seja, em nenhuma circunstância, inferior ao valor 
previsto para o nível médio, bem como manter a 
proporção de variação entre níveis. Assim, o valor mínimo 
a abonar por cada dia de trabalho efetivamente prestado 

remuneração base mensal em conformidade com 
o disposto no n.º 3 do artigo 155.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na da redação atual. O 
suplemento é abonado em tantos dias quantos 
aqueles que efetivamente forem prestados pelo 
trabalhador em sujeição àquelas condições; 
 
b) Mais delibera que atendendo aos pareceres do 
STAL, SINTAP e Comissão de Trabalhadores que 
identificaram outras profissões passíveis de serem 
enquadradas no suplemento de penosidade e 
isalubridade, como os trabalhadores da oficina 
auto, da serralharia, da electromecânica, da 
construção civil (reparação de reservatórios e 
estações elevatórias), da manutenção de imóveis 
(reparação de reservatórios e estações elevatórias), 
da limpeza e manutenção de instalações, da 
pintura de veículos e estruturas de apoio à recolha 
de resíduos, da reparação de contentores de 
resíduos sólidos urbanos, será enviada para a 
CCDR/LVT uma informação fundamentada para 
obtenção de parecer dado que a lei é omissa 
quanto a estas actividades apesar do conselho de 
administração dos SIMAR considerar que deviam 
usufruir deste suplemento. 
 
c) Mais delibera que esta proposta, bem como a 
respetiva justificação do suplemento de 
penosidade e insalubridade no mapa de pessoal 
com as categorias profissionais, deverá ser ainda 
remetida para a Câmara Municipal de Loures e 
Câmara Municipal de Odivelas, bem como para as 
respetivas Assembleias Municipais. (…)” (excerto da 
informação com o registo I/1618/2021 dos SIMAR de 
Loures e Odivelas) 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terá de corresponder a 15% da remuneração base diária 
do nível 11 da tabela remuneratória única, salvo se resultar 
valor superior da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 
24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. 
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RESOLUÇÃO DE 
CONTRATO DE COMODATO 

 

 
 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO 
N.º 04/GGPAG/2017  

 
Resolução, por mútuo consentimento das partes, 
do Contrato de Comodato n.º 04/GGPAG/2017, 
celebrado entre o Município de Odivelas e a 
Associação Cultural Casa Cheia, em 8 de setembro 
de 2017, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 
432.º do Código Civil, e a consequente aprovação 
da proposta de Acordo de Resolução do aludido 
contrato. 
 
Revogação da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Odivelas, na 16.ª reunião ordinária, 
realizada em 23 de agosto de 2017, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18 de 
2017), e que recaiu sobre o proposto na informação 
n.º Interno/2017/7329, de 20 de junho de 2017, com 
todas as consequências legais daí advenientes, ao 
abrigo do disposto nos artigos 165.º e seguintes do 
novo Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, na sua redação atual, de acordo com a 
informação n.º Interno/2021/518, de 2020.01.22. 
 
 
“Acordo de Resolução do Contrato de Comodato 
N.º 04/GGPAG/2017, outorgado em 08/09/2017, 
entre o Município de Odivelas e a Associação 
Cultural Casa Cheia 
 
ENTRE, 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Pessoa Coletiva n.º 504 
293 125, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA CHEIA, Pessoa 
Coletiva com o n.º 513 614 346, com sede na Rua 
Padre Américo Monteiro de Aguiar, Lote 1, 2º andar, 
Edifício Mundicanal, 1675-057 Pontinha, neste ato 
representada pelo Presidente da Direção, Miguel 
Bruno Galrão Tarregano de Oliveira Mateus, 
natural de São Francisco Xavier, Concelho de 
Lisboa, residente na Praceta Cerrado da Bica, n.º 
25, 2º Direito, 2700 - 182 Amadora, Contribuinte 

Fiscal n.º 238 315 240, portador do Cartão de 
Cidadão com o Número de Identificação Civil 
14046406 9ZY4, válido até 17/01/2022, e pelo Vice-
Presidente da Direção, Gonçalo Nuno Freches 
Botelho, natural de Arroios, Concelho de Lisboa, 
residente na Rua Amélia Rey Colaço, n.º 8, 3º 
Esquerdo, 1500 - 664 Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 
258 957 182, portador do Cartão de Cidadão com o 
número de Identificação Civil 14898896 2ZY0, 
válido até 01/10/2020, no uso dos poderes 
conferidos pelos Estatutos e verificados pela 
exibição da Ata da Assembleia Geral N.º 2, de 04 de 
julho de 2015, adiante designada por Segundo 
Outorgante, 
 
Ao abrigo do disposto na alínea ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do 
artigo 432.º do Código Civil, é celebrado e 
reciprocamente aceite o presente Acordo de 
Resolução do Contrato de Comodato N.º 
04/GGPAG/2017, outorgado em 8 de setembro de 
2017, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
Os representantes do Primeiro e Segundo 
Outorgantes, em nome dos seus representados, 
acordam em resolver o Contrato de Comodato N.º 
04/GGPAG/2017, outorgado em 8 de setembro de 
2017, relativo a um espaço constituído pela fração 
autónoma (Loja) correspondente ao R/c do n.º 69 
do prédio urbano sito na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, em Odivelas, 
descrita na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 14715 do Livro 42 - 77v, e inscrita 
na Matriz Predial respetiva sob o artigo 1003, da 
Freguesia de Odivelas, propriedade do Primeiro 
Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

 
Primeiro e Segundo Outorgantes acordam que a 
resolução do Contrato de Comodato mencionado 
na Cláusula anterior, produzirá efeitos a partir da 
data da entrega das chaves do imóvel 
comodatado. 

 
Cláusula Terceira 

 
Primeiro e Segundo Outorgantes acordam em 
como nada têm a haver um do outro como 
consequência da resolução do Contrato de 
Comodato identificado na Cláusula Primeira. 
 
§ Parágrafo único: O presente Acordo é constituído 
por 3 (três) folhas, e é feito em duplicado, valendo 
a (s) cópia (s) como original (is), destinando-se um 
exemplar a cada outorgante, sendo devidamente 
assinado pelas partes depois de declararem ter 
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lido, compreendido e aceite o seu teor, devendo 
ser anexado aos originais do Contrato de 
Comodato existente. 
 
Odivelas, ___ de ______________ de 2021. 
 
 
P’lo Município de Odivelas, o Presidente da 
Câmara Municipal, 
 

________________________ 
(Hugo Martins) 

 
 
P’la Associação Cultural Casa Cheia 
 
_________________________ 
(Miguel Bruno Galrão Tarregano de Oliveira 
Mateus) 
 
_________________________ 
(Gonçalo Nuno Freches Botelho)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
 

 
 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
INTEGRAR O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DO 

ESPAÇO DESIGNADO POR ARRECADAÇÃO 
 

Desafetação do domínio público, para integrar o 
domínio privado municipal, do espaço designado 
por arrecadação, com a área total de 9,50 m2, sita 
na Passagem entre a Praceta Ivone Silva e a 
Praceta Rogério Paulo (debaixo de escadaria 
pública para aproveitamento de vão de escadas), 
em Odivelas, confrontando a Norte com o domínio 
público, a Sul com o n.º 1 da Praceta Ivone Silva 
(antigo Lote 3), a Nascente com domínio 
público/Praceta Rogério Paulo e, a Poente, com 
domínio público/Praceta Ivone Silva, ao abrigo das 
disposições conjugadas na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º e da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º, 
ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2021/745, de 2021.02.03. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 
 

 
 

ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO DA ATIVIDADE DO 
CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 

 
Encerramento temporário da atividade do Centro 
Cultural Malaposta, de acordo com o Anexo I, n.º 2, 
a que se refere o artigo 14.º do Decreto n.º 3-A/2021, 
de 14 de janeiro, de acordo com a informação n.º 
Interno/2021/499, de 2020.01.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO 
 

 
 

FATURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Reforço ao cabimento e compromisso no projeto 
146/A/2020, rubrica 37.02/02.02.20, no valor de 
73.705,67 € (setenta e três mil setecentos e cinco 
euros e sessenta e sete cêntimos), referente à 
faturação da prestação de serviços prestados pela 
empresa Águas do Tejo Atlântico Grupo Águas de 
Portugal, relativa à recolha e tratamento de 
afluentes, considerando que a verba aprovada na 
2.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 22 de janeiro de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 3 de 2020), se verificou ser insuficiente para 
fazer face à despesa realizada. Pagamento da 
fatura n.º ZF2 324038/2023, no valor de 438.800,41 
€ (quatrocentos e trinta e oito mil e oitocentos 
euros e quarenta e um cêntimos), referente ao mês 
de dezembro de 2020, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/483, de 2021.01.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA ÁGUAS 
DO TEJO ATLÂNTICO GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL 

CABIMENTO E COMPROMISSO ANUAL PARA 2021 
 

Cabimento e compromisso para o ano de 2021, do 
valor de 5.151.890,74 € (cinco milhões cento e 
cinquenta e um mil oitocentos e noventa euros e 
setenta e quatro cêntimos), referente à proposta 
de faturação da prestação de serviços pela 
empresa Águas do Tejo Atlântico Grupo Águas de 
Portugal, relativa à recolha e tratamento de 
efluentes. O valor estimado para o ano de 2021 da 
fatura referente à prestação de serviços, será de 
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4.979.110,74 € (quatro milhões novecentos e 
setenta e nove mil cento e dez euros e setenta e 
quatro cêntimos), acrescido do valor de 172.780,00 
€ (cento e setenta e dois mil setecentos e oitenta 
euros), valor estimado para o ano de 2021 referente 
à Taxa de Recursos Hídricos, valores que já incluem 
a taxa de IVA em vigor, de acordo com a 
informação n.º Interno/2021/485, de 2020.01.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROPOSTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO DA 
UNIDADE DE EXECUÇÃO QUINTA DO SEGULIM 

PROCESSO N.º 137/2019/DPU 
 

Proposta de contrato de urbanização da Unidade 
de Execução Quinta do Segulim, nos termos do 
artigo n.º 150, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio, que aprovou o Regime Jurídico de 
Instrumentos de Gestão Territorial e nos termos do 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 
publicado pelo Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação. 
 
A proposta de contrato apresentada tem por 
objetivo estabelecer e regular os encargos 
assumidos com a realização de operações 
urbanísticas, nomeadamente quanto à 
determinação de áreas de cedência ao Município 
nos termos legalmente exigidos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2021/726, de 
2021.02.02. 

 
 

“PROPOSTA CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 
 

--------PRIMEIRO OUTORGANTE: - MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS, pessoa coletiva número 504293125, 
com sede nos Paços do Concelho, Quinta da 
Memória, em Odivelas, representado neste ato, 
pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hugo 
Martins, natural da Freguesia de …………. Concelho 
de …………………., portador do Cartão de Cidadão n.º ……, 
com validade até …….., residente em ………………………….., 
com poderes para este ato.  
 
--------SEGUNDA OUTORGANTE: TROVADOR – 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, com sede 
no Edifício Meridiano, Avenida Dom João II, lote 
1.03.2.1, 4.º andar, 1998-017 Lisboa, freguesia de 
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, pessoa 
coletiva número 502701269, com capital social de 
quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e 

noventa e sete euros e oitenta e nove cêntimos, 
representada pelos seus sócios gerentes, Sr.ª D. 
Alzira Maria Lopes, viúva e o Sr. Francisco da Silva 
Vieira Pereira, divorciado, os quais dispõem de 
poderes para este ato;  
 
CONSIDERANDOS:  
 
A. A SEGUNDA OUTORGANTE é proprietária do 
prédio rústico sito na Quinta do Segulim, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Odivelas, o 
n.º 2453, da freguesia de Odivelas, inscrito na 
matriz predial sob Artigo 4 da Seção H com a área 
de 156.570,00m2  
 
B. O PRIMEIRO OUTORGANTE aprovou o Plano 
Diretor Municipal de Odivelas (PDMO), publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 2 de 
Setembro, através do Aviso n.º 10014/2015, de 2 de 
setembro;  
 
A Câmara Municipal de Odivelas deliberou, em 13 
de dezembro de 2019 aprovar a delimitação da 
Unidade de Execução da Quinta do Segulim, 
inserida na UOPG 13, e os respetivos Termos de 
Referência e Programa Desenhado que integram 
os Anexos I e II do presente contrato;  
 
C. O prédio de que a SEGUNDA OUTORGANTE é 
proprietária, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob o n.º 2453, da freguesia de 
Odivelas, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 4 da Seção H com a área de 156.570,00m2, 
está integrado na Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão (UOPG) 13 – Zona da Ribeira 
da Paiã, identificada no artigo n.º 66 do 
Regulamento do PDMO (RPDMO);  
 
D. A delimitação da Unidade de Execução da 
Quinta do Segulim visou encontrar uma solução 
urbanística conjunta que assegurasse a 
implementação de uma zona multifuncional, com 
predominância de atividades económicas, assim 
como, a cedência da Área de Interesse Público 
(AIP-12) destinada a equipamento de ensino 
definida nos Termos de Referência e ainda 
implementar o percurso pedestre “Rota do Pão”.  
 
CELEBRAM, entre si o presente CONTRATO DE 
URBANIZAÇÃO, nos termos do artigo 150.º, n.º 2 do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, diploma 
que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, o qual se rege 
pelas seguintes cláusulas:  

 
PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer as 
condições às quais as operações urbanísticas a 
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instruir pela SEGUNDA OUTORGANTE devem 
obedecer, nomeadamente quanto à fixação de 
índices máximos de utilização e de construção, em 
função do uso previsto, à determinação de áreas 
de cedência ao Município nos termos legalmente 
exigidos, bem como as infraestruturas a executar.  

 
SEGUNDA 

(Proposta Urbana) 
 

A proposta urbanística no âmbito da Unidade de 
Execução da Quinta do Segulim, contempla, de 
acordo com os Termos de Referência constantes 
no Anexo II do presente contrato, o seguinte:  
 
a) A implementação de uma zona multifuncional, 
com predominância de atividades económicas;  
 
b) A cedência da Área de Interesse Público (AIP-12) 
destinada a equipamento de ensino;  
 
c) A implementação do percurso pedestre “Rota 
do Pão”.  
 
d) A preservação e valorização do património 
natural e cultural, designadamente os principais 
espaços naturais da estrutura ecológica;  

 
TERCEIRA 

(Parâmetros Urbanísticos) 
 

A Unidade de Execução da Quinta do Segulim, de 
acordo com os respetivos Termos de Referência, 
contempla as áreas e as finalidades abaixo 
indicados: 
 

Unidade de Execução Quinta do Segulim 

Área Total da U.E. (shapefile) 141.758,00m² 

Área dos Lotes 44.670,00m² 

Área de Construção 39.666,00m² 

Área de Equipamentos 13.000,00m² 

Área de Espaços Verdes 49.149,00m² 

Área para Arruamentos, Passeios, 
Estacionamento e Ciclovias 34.939,00m² 

 
QUARTA 

(Operações urbanísticas) 
 

A Unidade de Execução será desenvolvida através 
de operação urbanística de loteamento nos 
termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação.  

 
 
 
 
 

QUINTA 
(Instrução de procedimentos Urbanísticos) 

 
No âmbito da operação urbanística a SEGUNDA 
OUTORGANTE assegura o cumprimento do Plano 
Diretor Municipal de Odivelas (PDMO) em vigor, 
bem como dos Termos de Referência da Unidade 
de Execução da Quinta do Segulim. 

 
SEXTA 

(Áreas de Cedência) 
 

1. As áreas de cedência obrigatórias serão 
calculadas de acordo com os critérios do 
regulamento do PDM e do Regime Jurídico da 
urbanização e Edificação.  
 
2. No âmbito da operação de loteamento, referida 
na cláusula anterior, a SEGUNDA OUTORGANTE 
obriga-se a ceder ao Município, nos termos e para 
os efeitos legalmente exigidos, livre de quaisquer 
ónus ou encargos, as áreas para equipamentos e 
espaços verdes identificadas nos Termos de 
Referência da Unidade de Execução, conforme 
Anexo II do presente Contrato.  

 
SÉTIMA 

(Execução das Obras de Urbanização) 
 

1. A SEGUNDA OUTORGANTE é responsável pela 
execução das obras de urbanização a aprovar no 
âmbito da respetiva operação urbanística.  
 
2. A SEGUNDA OUTORGANTE é responsável por 
assegurar a realização de uma nova rotunda, na 
Avenida da Fonte Luminosa, na zona de atividades 
económicas, de forma a garantir a fluidez e 
segurança na circulação de veículos no acesso à 
mesma.  
 
3. Nos termos do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação, a SEGUNDA OUTORGANTE poderá 
requerer a execução por fases das obras de 
urbanização.  

 
OITAVA 

(Caução) 
 

Para garantia da boa e regular execução dos 
trabalhos correspondentes às obras de 
infraestruturas e urbanização, a SEGUNDA 
OUTORGANTE prestará caução sob a forma de 
garantia bancária, hipoteca sobre bens imóveis do 
requerente, depósito bancário ou seguro-caução, 
de acordo com a estimativa de custos das obras.  
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NONA 
(Obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE) 

 
São obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE:  
 
a) Praticar os atos administrativos inerentes aos 
procedimentos de controlo prévio das operações 
urbanísticas a realizar no âmbito da Unidade de 
Execução da Quinta do Segulim e seus termos de 
referência, nos termos previstos no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação;  
 
b) Fiscalizar o cumprimento do presente contrato, 
em todas as suas vertentes, recorrendo a todos os 
procedimentos administrativos que se revelem 
adequados para esse fim;  
 
c) Fiscalizar designadamente através do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico (DGOU), a execução das obras objeto 
do presente contrato.  
 
d) Colaborar com a SEGUNDA OUTORGANTE em 
tudo o que se demonstre necessário para a 
execução do presente Contrato.  

 
DÉCIMA 

(Obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE) 
 

No âmbito da sua participação no processo de 
implementação da Unidade de Execução da 
Quinta do Segulim, cabe à SEGUNDA 
OUTORGANTE promover a apresentação e 
instrução de todos os procedimentos de controlo 
prévio das operações urbanísticas a desenvolver.  

 
DÉCIMA PRIMEIRA 

(Cessão da posição contratual) 
 

1. A SEGUNDA OUTORGANTE tem a faculdade de 
transmitir a terceiro a sua posição contratual, 
desde que, cumulativamente:  
 
a) Seja transmitida a propriedade do prédio e das 
construções nele inserido;  
 
b) O cessionário aceite, expressamente e sem 
reservas, as obrigações previstas no presente 
contrato;  
 
c) Se mantenham as garantias prestadas ou sejam 
prestadas outras nos mesmos termos e com as 
mesmas condições aceites pelo Município;  
 
d) Seja comunicado ao Município a cessão da 
posição contratual;  
 
e) A cessação da posição contratual só produzirá os 
efeitos depois da comunicação prevista na alínea 
anterior.  
 

2. A cessão da posição contratual não modifica as 
cláusulas do presente contrato.  

 
DÉCIMA SEGUNDA 

(Alteração do Contrato) 
 

Quaisquer alterações a este Contrato só serão 
válidas desde que convencionadas por escrito, por 
ambas as partes, com menção expressa a cada 
uma das cláusulas eliminadas e da redação que 
passa a ter cada uma das aditadas ou modificadas.  

 
DÉCIMA TERCEIRA 

(Comunicações) 
 

1. Todas as notificações e comunicações entre as 
partes relativas ao presente Contrato deverão ser 
feitas por meio de carta registada com aviso de 
receção, e endereçadas para as moradas 
constantes do cabeçalho, ou para outras que, 
através deste meio, venham a ser indicadas por 
algum dos outorgantes em substituição daquelas. 
 
2. No âmbito dos procedimentos urbanísticos, as 
notificações serão efetuadas nos termos previstos 
no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.  

 
DÉCIMA QUARTA 

(Resolução de Conflitos) 
 

1. Em tudo o que o presente Contrato for omisso 
regerá a legislação aplicável.  
 
2. Para a resolução de qualquer desacordo ou 
conflito respeitante à interpretação ou execução 
do presente Contrato, as partes procurarão obter 
um acordo justo e adequado, durante o máximo 
de 30 dias úteis contados da data em que qualquer 
um dos outorgantes envie ao outro, notificação 
para esse efeito.  
 
3. Na ausência do acordo referido no número 
anterior, fica estipulada a competência do Tribunal 
Administrativo do Círculo de Lisboa, com expressa 
renúncia a qualquer outro.  

 
DÉCIMA QUINTA 

(Despesas) 
 

Correrão por conta das SEGUNDA OUTORGANTE 
as despesas resultantes da celebração deste 
Contrato.  
 
E, para constar se lavrou este contrato que, depois 
de lido vai ser assinado por todos os intervenientes, 
perante mim.  
 
ANEXOS 
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ANEXO I – Deliberação da 24.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 13 de 
dezembro de 2019 
 
ANEXO II – Termos de Referência e Programa 
Desenhado da Unidade de Execução 
 
Odivelas, aos ____ de _________________ de 2021 
 
O Primeiro Outorgante, 
________ 
 
A Segunda Outorgante, 
________” 
 
Nota: anteriores deliberações relativas a este 
assunto foram tomadas na 14.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 10 
de julho de 2019 (Proposta de delimitação da 
unidade de execução da Quinta do Segulim, 
Termos de referência e início do período de 
discussão pública), Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 15 de 2019. Na 24.ª 
reunião ordinária, realizada em 13 de dezembro de 
2019 (Proposta de aprovação do relatório de 
ponderação da discussão pública e delimitação da 
Unidade de Execução da Quinta do Segulim e 
respetivos termos de referência), Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 26 de 
2019. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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

BAIRRO DOS QUATRO 
PROCESSO N.º 2731/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 4/2011, do 
Bairro dos Quatro, para o lote 484, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões. O pedido de 
alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação. O pedido de alteração ao alvará de 
loteamento do Bairro Quatro, tem como objetivo 
legalizar as alterações efetuadas em obra no lote 
484, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2021/05, de 2021.01.26. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI1 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 5/2001, do 
Bairro dos Quatro, para o lote 206, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões. O pedido de 
alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação. O pedido de alteração ao alvará de 
loteamento do Bairro Trigache Norte AUGI 1, tem 
como objetivo alterar os parâmetros urbanísticos 
do lote 206 que se encontra vago, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2021/08, de 
2021.01.28. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

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

 
Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 5/2001, do 
Bairro dos Quatro, para os lotes 32, 33 e 34, na 
União de Freguesias de Pontinha e Famões. O 
pedido de alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação. O pedido de alteração ao alvará de 
loteamento do Bairro Trigache Norte AUGI 1, tem 
como objetivo a alteração dos parâmetros 
urbanísticos definidos para os lotes 32, 33 e 34, com 
vista à legalização das edificações existentes nos 
referidos lotes, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2021/07, de 2021.01.28, nas 
seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no artigo 99.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU) para o dimensionamento das 
cedências em AUGI, podendo ainda a Câmara 
Municipal prescindir da compensação devida à 
área de espaços verdes e de utilização coletiva, 
prevista no n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro, na redação atual e no 
artigo 49.º e n.º 2 do artigo 99.º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor de 25.153,70€ (vinte e cinco mil 
cento e cinquenta e três euros e setenta cêntimos), 
como compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização coletiva em falta 
(189,35m2), prevista no n.º 4 do artigo 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no artigo 49.º e n.º 2 do artigo 99.º 
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do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica 
respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

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

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
BAIRRO DOS QUATRO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 418, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias Pontinha e Famões, por depósito 
caução n.º 1018, de 2021.01.21, do Banco Caixa Geral 
de Depósitos, S.A., no valor de € 2.816,55 (dois mil 
oitocentos e dezasseis euros e cinquenta e cinco 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95 de 2 de 
setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2021/06, de 2021.01.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
BAIRRO SOL NASCENTE 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 246, inserido no Bairro Sol Nascente, na União 
das Freguesias Pontinha e Famões, por depósito 
caução n.º 11468, de 2021.01.07, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., no valor de € 2.943,70 (dois 
mil novecentos e quarenta e três euros e setenta 
cêntimos) para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2007, de 27 de dezembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95 de 2 de 
setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2021/09, de 2021.02.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

“DESPACHO N.º 11/PRES/2021 
 

Assunto: Tolerância de ponto – Dia de Carnaval – 16 
de fevereiro 2021 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços 
públicos na terça-feira de Carnaval, venho, nos 
termos da competência que me é atribuída pela 
alínea a), do n.º 2, do artigo 35° da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, diploma que aprovou o novo 
regime jurídico das autarquias locais, determinar 
que seja concedida tolerância de ponto aos 
trabalhadores municipais no próximo dia 16 de 
fevereiro de 2021. 
 
Ficam excecionados do disposto no presente 
Despacho os serviços que, atenta a 
imprescindibilidade do seu funcionamento, não 
possam dispensar os seus trabalhadores, 
nomeadamente os estabelecimentos de ensino e 
a Loja do Cidadão, em que os mesmos usufruirão 
da referida dispensa em momento posterior, a 
acordar com o respetivo superior hierárquico. 
 
Solicito, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público, que procedam à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respetivas portas, para que o mesmo seja do 
conhecimento antecipado dos munícipes. 
 
Odivelas, 9 de fevereiro de 2021 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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EDITAIS 
 

 
 

“EDITAL N.º 04/PRES/2021 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/91 
Bairro Casal dos Bons Dias 

 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 7/91 do Bairro 
Casal dos Bons Dias para o lote 2, consideram-se 
notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo. 
 
O processo de loteamento n.º 28654/OM 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 7 de janeiro de 2021 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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AVISOS 
 

 
 

“AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2004 – B.º Bairro Quinta do Castelo 
 

3º 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 3.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 5/2004 do Bairro Quinta do Castelo. ------------------------------- 
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 5A e 8A, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob os números 2123/20040902 e 2158/20040928 da freguesia de Ramada e aprovada, através de 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 13.ª reunião ordinária de 8 de julho de 2020. --------------- 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem no ajustamento das áreas dos lotes e aumento de 
parâmetros urbanisticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS --------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES -------------------------------------------------------------------------- 
 

Parâmetros Prévios Parâmetros Alterados 

Lote Área 
Lote 

Área 
Imp. 

Área 
Cons. 

Área 
Estac. 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Lote Área 
Lote 

Área 
Imp. 

Área 
Cons. 

Área 
Estac. 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

5A 566,70 103,30 206,60 24,00 2 1 5A 606,70 200,00 300,00 24,00 2 1 

8A 582,30 110,00 220,00 24,00 2 1 8A 542,30 200,00 350,00 24,00 2 1 

Diferencial 0,00 +186,70 +223,40 -- -- -- 

 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO --------------------------------------------------------------------------- 
 
Área dos prédios a lotear (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………41.600,00 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21.224,80 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ……………………………………………………………………………0 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) ………………………………………………………………….4.499,80 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) …………………………………….10.150,20 

Índice de construção/ utilização ………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,308 

Área de construção total (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..12.883,20 

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………………………………………………12.883,20 

Área de construção destinada a atividades (m2) …………………………………………………………………………………………………………………..0 

Índice de atividades …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0 

Índice de ocupação …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,152 

Área de ocupação (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6.513,30 

Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63 

Número total de fogos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 

Densidade habitacional (f/ha) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,152 

Lugares de estacionamento exteriores ………………………………………………………………………………………………………………………………….44 
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Lugares de estacionamento interiores ……………………………………………………………………………………………………………………………………63 

Total de estacionamentos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107 
 
Os parâmetros alterados estão representados a negrito …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
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 e para equipamentos 
públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. ESTACIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Considerando que não há aumento do número de fogos, mantendo-se em ambos os lotes apenas 1 fogo, 
não há a necessidade de incremento de áreas de cedência e estacionamentos ----------------------------------- 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO ----------------------------------------------------------------- 
 
 Planta de Síntese do Loteamento, escala 1/1000 de 04-12-2020; ------------------------------------------------ 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 5.065,41 (cinco mil e sessenta e cinco euros e quarenta e 
um cêntimos) com redução de 50% nas TMU e foi cobrada através das guias n.º 7196 de 25-11-2020 e 7510 de 
10-12-2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 janeiro de 2021. --------------------------------- 
 
Município de Odivelas, 15 de janeiro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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“AVISO 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para efeitos do 
disposto no artigo 9.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização da Câmara Municipal de 
Odivelas, que terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em Jornal Nacional, o período de 
discussão pública sobre a proposta de desclassificação como AUGI do Bairro da Fraternidade, pelo prazo de 
15 dias. Todos os interessados poderão, durante o período de discussão pública, consultar e/ou apresentar 
por escrito, quaisquer reclamações à proposta de desclassificação. Os documentos relativos à proposta 
estarão disponíveis para consulta no Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª 
Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da Ribeirada, 2675-624 Odivelas. 
 
Município de Odivelas, 27 de janeiro de 2021. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 10/2003 – B.º Casal das Comendadeiras 
 

7.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 7.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 10/2003, do Bairro Casal das Comendadeiras. ----- 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 1-A, descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob o número 3222/20050422 da freguesia de Famões e aprovada, através de deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 19ª Reunião Ordinária, de 30 de setembro de 2020. -------------------------------------- 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na variação de parâmetros urbanísticos para o lote 1-A, vago, 
nomeadamente o aumento do número de fogos e a previsão de 1 piso em cave. ---------------------------------- 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS 
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 

Alvará n.º 10/2003 Alteração ao Alvará n.º 10/2003 
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1-A 311 140 280 2 1 0 Vago 311 140 280 2+Cv 2 0 

 
Os parâmetros alterados estão representados a negrito 
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2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 
 

Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………………………………………………………. 20.000,00 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………….. 12.889,75 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ……………………… 686,00 

Área de cedência para equipamento de utilização coletiva (m2) …………………………….. 3134,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) 3.290,25 

Índice de construção/ utilização ……………………………………………………………………………………………. 0,60 

Área de construção total (m2) …………………………………………………………………………………………………. 11.994,00 

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………… 9.703,00 

Área de construção destinada a atividades (m2) …………………………………………………………….. 2.291,00 

Índice de atividades …………………………………………………………………………………………………………………….. 0,19 

Índice de ocupação ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,30 

Área de ocupação (m2) ……………………………………………………………………………………………………………… 6.218,00 

Número total de lotes ………………………………………………………………………………………………………………… 39 

Número total de fogos ………………………………………………………………………………………………………………. 62 

Densidade habitacional (f/ha) ………………………………………………………………………………………………… 31 

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
 
As áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva cedidas com a emissão do alvará de 
loteamento n.º 10/2003 são suficientes para assegurar as necessidades decorrentes do aumento de 
parâmetros do presente aditamento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De acordo com o previsto no art.º 6.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de 
áreas de cedência para os espaços verdes e de utilização coletiva, foram contabilizadas as áreas de natureza 
privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% da área livre permeável, 
com o mínio de 25m2, nos termos do art.º 115.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização.---- 
 
5. ESTACIONAMENTO 
 
Das alterações propostas não resulta o acréscimo de lugares de estacionamento público. ---------------------- 
 
No âmbito da edificação, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no Artigo 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. --------- 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
 
 Planta de síntese do loteamento de 08-12-2020;------------------------------------------------------------------------- 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 548,49 (quinhentos e quarenta e oito euros e quarenta e 
nove cêntimos) e foi cobrado através da guia n.º 10545 de 29-10-2020. ------------------------------------------------ 
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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 21 de janeiro de 2021. ---------------------------------- 
 
Município de Odivelas, 21 de janeiro de 2021.---------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 e subdelegada 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, no período 
compreendido entre 01 a 31 de janeiro de 2021, nos 
termos da informação n.º Interno/2021/710, de 
2021.02.01 (edoc/2021/7218): 
 
 
NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO / OBRAS SEM 
CONTROLO PRÉVIO ADMINISTRATIVO 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas 
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Demolição de obra ilegal na Rua Tenente 
Coronel Salgueiro Maia, lote 95, Quinta da Várzea – Olival 
Basto 
(Proprietário: Firma “Carlos Santos, Lda”) 
(Processo n.º 61/DFM/OI/2017) 
Data da Decisão do Senhor Vereador Edgar Valles: 
2020.11.25 
Data da notificação: 2020.01.13 (via postal) 
 
Assunto: Demolição de obra ilegal na Rua Tenente 
Coronel Salgueiro Maia, lote 95, Quinta da Várzea – Olival 
Basto 
(Proprietário: Firma “Sociedade de Advogados Carlos 
Ferreira & Associados Sociedade de Advogados, SRL) 
(Processo n.º 61/DFM/OI/2017) 
Data da Decisão do Senhor Vereador Edgar Valles: 
2020.11.25 
Data da notificação: 2020.01.13 (via postal) 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA – 01/01/2021 a 
30/01/2021 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas  
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matricula 04-58-OG, 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 
1/VIAT/OD/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 190D, com a 
matricula NX-23-13, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
2/VIAT/OD/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matricula 20-58-XS, 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 
3/VIAT/OD/21). 
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: 2020.11.12 
Data da remoção: 2021.01.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes Vito, com a 
matricula 02-33-SL, 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 
1/VIAT/PV/OL/21). 
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: 2020.12.23 
Data da remoção: 2021.01.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Laguna, com a 
matricula 87-07-VE, 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 
1/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matricula 65-GE-14, 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 
2/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.05 
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matricula 05-64-UE, 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 
3/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matricula 94-94-DZ, 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 
4/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.12.09 
Data da remoção: 2021.01.0 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Accord, com a 
matricula 30-AA-19, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
5/VIAT/PO/FA/21). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.06 
Data da remoção: 2021.01.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Pixo, com a 
matricula 60-JD-26, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
2/VIAT/PV/OL/21). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.07 
Data da remoção: 2021.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matricula 01-10-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 
1/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.0 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Rover 25, com a 
matricula 08-93-RR, 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 
6/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.12.14 
Data da remoção: 2021.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matricula 64-11-FD, 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 
4/VIAT/OD/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matricula 41-34-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 
5/VIAT/OD/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matricula 25-44-CN, 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 
7/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.12.18 
Data da remoção: 2021.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Xsara, com a 
matricula 87-81-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 
8/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.08 
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Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matricula 52-18-IS, 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 
2/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.11.11 
Data da remoção: 2021.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com a 
matricula 60-66-VV, 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 
3/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.12.09 
Data da remoção: 2021.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com a 
matricula 08-55-SQ, 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 
4/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw LT-31, com a 
matricula 16-49-QN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
5/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.12.04 
Data da remoção: 2021.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Sunny, com a 
matricula 44-07-TM, 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 
3/VIAT/PV/OL/21). 
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: 2020.12.10 
Data da remoção: 2021.01.11 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matricula 54-40-UZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
6/VIAT/OD/21). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.11 
Data da remoção: 2021.01.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroën Saxo, com a 
matricula 52-12-QA, 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 
9/VIAT/PO/FA/21). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.11 
Data da remoção: 2021.01.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Almera, com a 
matricula 70-53-ZA, 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 
9/VIAT/OD/21). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.13 
Data da remoção: 2021.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroën Xsara, com a 
matricula 96-31-JJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
10/VIAT/OD/21). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.07 
Data da remoção: 2021.01.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Toledo, com a 
matricula 99-AG-44, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
12/VIAT/PO/FA/21). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.04 
Data da remoção: 2021.01.14 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matricula 83-88-IP, 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 
6/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.11.16 
Data da remoção: 2021.01.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Primera, com a 
matricula 73-38-KB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
5/VIAT/PV/OL/21). 
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: 2020.11.13 
Data da remoção: 2021.01.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matricula 68-58-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 
8/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.12.03 
Data da remoção: 2021.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matricula 32-14-CA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
11/VIAT/OD/21). 
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: 2020.12.15 
Data da remoção: 2021.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com 
a matricula 83-87-BN, 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 
7/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.11.16 
Data da remoção: 2021.01.15 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matricula 14-95-DZ, 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 
9/VIAT/RA/CA/21). 
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: 2020.11.13 
Data da remoção: 2021.01.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matricula 91-60-UR, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
6/VIAT/PV/OL/21). 
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: 2020.11.16 
Data da remoção: 2021.01.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Jetta, com 
a matricula PC-85-32, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
13/VIAT/OD/21). 
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: 2021.01.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 306, com a 
matricula 78-90-GJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
12/VIAT/OD/21). 
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: 2020.11.13 
Data da remoção: 2021.01.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Express, com a 
matricula 03-90-ES, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
14/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.11.13 
Data da remoção: 2021.01.20 
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Assunto: Remoção de um veículo Iveco, com a matricula 
11-11-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 
13/VIAT/PO/FA/21). 
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: 2020.11.13 
Data da remoção: 2021.01.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Almera, com a 
matricula 59-32-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 
14/VIAT/OD/21). 
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: 2021.01.18 
Data da remoção: 2021.01.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault, com a 
matricula 44-88-AQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
16/VIAT/OD/21). 
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: 2021.01.29 
Data da remoção: 2021.01.29 
 
 
 
 
 
 
 


