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COMISSÃO INSTALADORA DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

11ª Reunião Ordinária, 
realizada em 30 de Maio de 2000 

 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 
 

8ª Alteração Orçamental 
 
 
8ª Alteração Orçamental, nos termos propostos através 
da informação n.º 753/DSC/DD/00, de 29.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
ENTRE LOURES E ODIVELAS 
PARA A GESTÃO DOS SMAS 

 
 
Oficiar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures nos termos da Proposta do Senhor Presidente da 
Comissão Instaladora, datada de 2000.05.30. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 
DA AMASCULTURA 

 
 

Proposta para designar os Senhores Vogais Carlos 
Lourenço e Dr. Fernando Ferreira para com o Senhor 
Presidente da Comissão Instaladora, integrarem a 
Assembleia Intermunicipal da AMASCULTURA, em 
representação do Município de Odivelas. 
 
 
(Aprovada por maioria) 

 

PROPOSTA 
 
 

NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 
TRANSPORTES ESCOLARES 

PARA O ANO LECTIVO 2000/2001 
 
 

As Normas de atribuição de transportes escolares aos 
alunos que frequentam as Escolas do Ensino Básico, 
Secundário e Profissional no Município de Odivelas, 
foram construídas com base na Legislação em vigor 
(Decreto-lei 299/84, de 5 de setembro) e 
complementadas por um conjunto de procedimentos que 
visam encontrar soluções mais ajustadas à realidade 
local. 
 
Conselho Consultivo de Transportes Escolares  
 
O CCTE tem carácter consultivo. 
Tem como principais competências, colaborar com a 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, na 
preparação do plano de Transportes Escolares, fornecer 
todos os elementos necessários à sua elaboração, e dar 
parecer sobre as questões que digam respeito aos 
mesmos. 
Tendo em conta a realidade do Município de Odivelas, 
o CCTE é constituído por: 
Município de Odivelas 
Um representante das Delegações Escolares do 
Município 
Um representante de cada uma das Escolas do 2º, 3º 
Ciclo, Secundário e Profissional  
Um representante da  Empresa que fornece os passes de 
transportes escolares que efectuam serviço na área do 
Município (Rodoviária de Lisboa) 
Um representante do Ministério da Educação (CAE) 
Um representante de cada Junta de Freguesia do 
Município 
Um representante da FERLAP (Federação das 
Associações de Pais) 
 
O CCTE reúne ordinariamente uma vez por ano, e 
extraordinariamente sempre que alguma situação o 
justifique, com o objectivo de avaliar os procedimentos 
relativos ao ano anterior e proceder à preparação  do 
Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 
seguinte. 
 
Procedimento 
 
1. Competências do Município de Odivelas 
É da competência do Município a oferta de serviço de 
transporte entre o local de residência e o local dos 
estabelecimentos do Ensino Básico e Secundário, oficial 
ou particular e cooperativo com contrato de associação e 
paralelismo pedagógico, quando residam a mais de 4 ou 
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3 Km dos estabelecimentos de ensino, respectivamente 
com ou sem refeitório. 
 
2. Alunos Abrangidos 
 
Critérios de atribuição  de Transportes Escolares 
 
Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional que 
frequentam a escola mais próxima da área de residência, 
e cuja distância se situa a mais de 4Km (com refeitório), 
e 3 Km (sem refeitório) 
Alunos que frequentam Escola fora da área de 
residência, por falta de vaga, área de estudo ou curso  na 
Escola mais próxima de residência. 
 
Por opção do Município de Odivelas: 
 
Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, 
abrangidos pelo SASE e que efectuem percursos de 
risco no acesso à escola, independentemente da 
distância. 
Alunos de Ensino Básico, Secundário e Profissional 
portadores de deficiência que independentemente da 
idade, frequentem a escola regular ou instituições de 
ensino especial, desde que não tenham outro apoio em 
transporte. 
 
2.1. Apoios Concedidos 
 
50% do valor do passe de Outubro a Junho 
 
Alunos do Ensino Secundário, não abrangidos pelo 
SASE 
Alunos do Ensino Profissional, desde que não sejam 
comparticipados pelas Escolas que frequentam e não 
abrangidos pelo SASE  
Alunos fora da escolaridade obrigatória, não abrangidos 
pelo SASE (nascidos antes de 1 de Janeiro de1985) 
 
100% do valor do passe de Outubro a Junho 
 
Alunos do Ensino Básico que frequentam a escolaridade 
obrigatória (nascidos após 1 de Janeiro de 1985), alunos 
do Ensino Secundário e Profissional desde que residam 
a mais de 3 ou 4 Km da Escola mais próxima 
 
Alunos do Ensino Básico e Secundário portadores de 
deficiência desde que não tenham outro apoio em 
transporte 
 
Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, 
abrangidos pelo SASE e que efectuam percursos de 
risco no acesso à Escola, independentemente da 
distância. 
 
 

Processo de Candidatura 
 
Para Alunos que frequentam as escolas dentro do 
Município de Odivelas 
 
1. O Município de Odivelas enviará a todas as Escolas, 
os Boletins de candidatura aos Transportes Escolares 
até 15 de Junho. 
 
2. O estabelecimento de ensino é responsável pela 
divulgação atempada aos alunos das condições de 
candidatura a beneficiários de transportes escolares. 
 
3. Cabe ao estabelecimento de ensino prestar todas as 
informações aos Candidatos  e Encarregados de 
Educação, confirmar as informações prestadas nos 
Boletins e preencher o espaço destinado à escola, assim 
como, informar os Alunos e Encarregados de Educação 
sobre o resultado do pedido que foi efectuado. 
 
4. No caso de Alunos que mudem de residência e dos 
que não têm vaga no estabelecimento  é obrigatória a 
junção de cópia Boletim de Candidatura. 
 
5. A escola deverá anexar ao Boletim de Transportes 
Escolares um comprovativo de como os alunos  são 
abrangidos pelo S.AS.E. 
 
6. Posteriormente os Boletins serão enviados para o 
Município de Odivelas, via órgão  de Administração e 
Gestão da Escola. 
 
Estabelecimentos de Ensino 
 
→ As Escolas providenciarão os pedidos de requisição  
das senhas de passe de Outubro a Junho, quando 
receberem a listagem dos alunos do Ensino Básico 
(nascidos após 1 de Janeiro de 1985), alunos do ensino 
Secundário e Profissional abrangidos pelo  SASE e 
alunos portadores de deficiência. 
 
→ Para os Alunos do Ensino Secundário e Profissional 
não abrangidos pelo SASE  e fora da escolaridade 
obrigatória, deverão requisitar senhas de Janeiro a Maio 
(inclusive) correspondendo a 50% do valor do passe. 
 
→ Os Estabelecimentos de ensino enviarão todos os 
meses ao Município o mapa de requisições e devoluções 
de senhas. 
 
Prazos 
 
Os Formulários de transporte escolar deverão dar 
entrada no Município de Odivelas até 30 de Setembro 
(Alunos do Ensino Básico) e a 30 de Outubro (Alunos 
Ensino Secundário e transferidos do Básico). 
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Os Formulários de transporte escolar deverão ser 
devidamente preenchidos e instruídos com 
comprovativos da morada de residência e do SASE 
ficando os serviços competentes da Escola, responsáveis 
pela confirmação das informações prestadas, bem como 
pelo cumprimento do prazo referido. 
 
 
Para Alunos que frequentam Escolas fora do 
Município de Odivelas 
 
1. O Município de Odivelas enviará às Juntas de 
Freguesia, os Boletins de Candidatura referentes aos 
Transportes Escolares até 15 de Junho 
 
 
2. Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia a 
divulgação dos requisitos necessários para os alunos 
poderem beneficiar dos apoios em transportes, assim 
como informar os candidatos e encarregados de 
educação sobre o resultado do pedido efectuado. 
 
 
3. Os Boletins quando devidamente preenchidos pelos 
encarregados de educação e confirmados pela escola e 
Junta de Freguesia deverão ser enviados para o 
Município de Odivelas. 
 
→ O Município de Odivelas fará a aprovação das 
candidaturas e procederá à elaboração das propostas de 
transferência de verbas, para as Juntas de Freguesia 
 
→ As Transferências de verbas para as Juntas de 
Freguesia serão efectuadas no fim do trimestre a que diz 
respeito. 
 
→ As Juntas deverão proceder ao pagamento dos 
subsídios aos alunos no espaço de um mês 
→ No acto de levantamento do subsídio, os alunos 
devem apresentar um comprovativo da frequência 
escolar nos meses correspondentes ao subsídio, assim 
como fotocópias das senhas ou recibo comprovativo da 
compra do passe e o cartão do passe social com vinheta 
correspondente ao mês que está a decorrer 
 
 
Prazos 
 
Os Formulários de transporte escolar deverão dar 
entrada no Município de Odivelas até 30 de Setembro 
(Alunos do Ensino Básico) e a 30 de Outubro (Alunos 
Ensino Secundário e transferidos do Básico). 
 
Os Formulários de transporte escolar deverão ser 
devidamente preenchidos e instruídos com 
comprovativos da morada de residência ficando os 
serviços competentes da Junta de Freguesia 

responsáveis pela confirmação das informações 
prestadas, bem como pelo cumprimento do prazo 
referido. 
 
 
Empresa Transportadora 
 
→ A empresa transportadora, aquando do envio das 
facturas ao Município, deverá  juntar cópia das 
requisições correspondentes e descriminar o tipo de 
senhas, a quantidade e a Escola a quem foram 
fornecidas. 
 
 
Análise de Processos 
 
O Município de Odivelas fará a revisão e confirmação  
dos Processos, procedendo em tempo útil à informação 
junto das Escolas e Juntas de Freguesia. 
 
 
Considerações Finais 
 
Todos os pedidos  que ultrapassem as datas 
apresentadas nestas normas deverão ser devidamente 
justificados pelos alunos, pela escola, ou pela Junta de 
Freguesia, e serão analisados caso a caso, reservando-se 
o Município de Odivelas, o direito de conceder ou não 
os apoios solicitados. 
Sempre que se verifiquem falsas declarações, proceder-
se-á à suspensão imediata do apoio atribuído. 
Situações que ultrapassem as Normas acima referidas, 
serão analisadas em conjunto com a Junta de Freguesia 
respectiva e a Escola. 
Todos os casos omissos nestas Normas deverão ser 
comunicadas por escrito para a Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, a fim de serem analisados. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
MOVIJOVEM 

 
 

Proposta para aprovar a celebração de um Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Odivelas e a 
Movijovem – Cooperativa de Interesse Público de 
Responsabilidade Lda., com vista à criação de um Posto 
de Turismo Juvenil no Concelho de Odivelas. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
 

1ª MOSTRA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DO CONCELHO DE ODIVELAS 

Regulamento 
 

Regulamento da 1ª Mostra de Actividades Económicas 
do Município de Odivelas – Odimostra. 
 
 

O D I M O S T R A 
 

1ª MOSTRA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
[REGULAMENTO] 

 
 

ARTIGO 1º 
(Âmbito) 

 
1. A 1ª Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas é uma iniciativa organizada pelo 
Departamento de Actividades Económicas/Divisão de 
Apoio ao Investimento e ao Emprego da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas e pretende 
promover os agentes económicos instalados no 
Concelho de Odivelas, através da apresentação dos seus 
produtos e serviços. 
 
2. A 1ª Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas é aberta a agentes económicos 
que, não se encontrando instalados no Município de 
Odivelas, manifestem interesse em participar, no sentido 
de incentivar o progresso e o intercâmbio tecnológico, 
bem como estimular a concretização de trocas 
comerciais. 
 
3. A participação dos agentes económicos 
representados na 1ª Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas poderá 
concretizar-se directamente ou por intermédio dos seus 
agentes gerais, distribuidores, representantes exclusivos 
ou empresas expressamente autorizadas para o efeito. 
 
4. O presente Regulamento aplica-se a todas as 
realizações que ocorram no âmbito da 1ª Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
5. O programa completo da 1ª Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas 
será anunciado e divulgado oportunamente.  
 
 

ARTIGO 2º 
(Inscrições) 

 
1. As inscrições na 1ª Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas devem ser  
solicitadas ao Departamento de Actividades 
Económicas/Divisão de Apoio ao Investimento e ao 
Emprego, mediante boletim de inscrição próprio para o 
efeito. 
 
2. O preenchimento completo e correcto do boletim de 
inscrição constitui uma formalidade obrigatória para a 
participação na iniciativa. 
 
3. Os agentes económicos participantes só poderão 
apresentar os produtos e serviços que constem do 
boletim de inscrição. 
 
4. Os pedidos de inscrição serão recebidos até data 
anunciada pela organização, podendo ser recusados se 
forem apresentados após essa data. 
 
5. A admissão da inscrição só será considerada 
definitiva após comunicação escrita da organização. 
Com esta confirmação, os participantes obrigam-se  a 
cumprir o presente Regulamento, para todos os efeitos e 
independentemente de se fazerem representar 
directamente ou indirectamente. 
 
6. O preço a pagar pela inscrição é o que consta da 
tabela anexa. 
 
7. O preço da inscrição inclui: 
 
a) Os custos relativos ao espaço utilizado pelo 
participante; 
b) Os custos devidos por serviços requisitados pelo 
participante (por exemplo, taxas de ligação de água, 
electricidade), conforme os valores indicados na tabela 
anexa. 
 
8. Acresce ao preço da inscrição: 
 
a) O pagamento dos encargos com decoração e 
mobiliário, que será objecto de norma própria junto da 
empresa prestadora do serviço; 
 
9. Deve constar dos Boletins de Inscrição a requisição 
de ligações de água, electricidade, sob pena da 
impossibilidade posterior da sua aceitação. 
 
10. Com a entrega do Boletim de Inscrição, os 
participantes liquidarão 50% da importância total devida 
pela sua participação, sendo os restantes 50% liquidados 
dentro do prazo estabelecido pela organização na 
comunicação referida no n.º 5. 
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11.  Se o participante cancelar a sua inscrição ou não 
concretizar a respectiva participação, ser-lhe-á cobrado: 
 
a) Um acréscimo de 25%, se o cancelamento se verificar 
até 15 dias antes da data de início da iniciativa; 
b) Um acréscimo de 100%, se o cancelamento se 
verificar nos 15 dias anteriores à data da iniciativa ou se 
a participação não se concretizar sem aviso prévio. 
 
12.  A organização reserva-se o direito de admitir 
participações colectivas, desde que: 
 
a) se trate de participantes reunidos de acordo com 
afinidades de carácter empresarial; 
b) sejam devidamente identificados e mencionados os 
nomes dos vários participantes constituintes da 
participação colectiva. 

 
 

ARTIGO 3º 
(Organização) 

 
1. Para concretizar a sua participação na 1ª Mostra de 
Actividades Económicas do Município de Odivelas, 
os participantes disporão de stands formados com base 
em módulos de 9 m2 (3 m x 3 m), podendo cada stand 
consistir em vários módulos. 
 
2. Excepcionalmente, são permitidas outras formas de 
participação, desde que sejam previamente definidas as 
condições especiais a aplicar. 
 
3. A localização das diversas participações compete à 
organização e terá em conta: 
 
a) Os sectores de actividade dos participantes; 
b) A área a ocupar pelos participantes; 
c) A data do pedido de inscrição; 
d) Critérios de ordem técnica para uma melhor 
funcionalidade da iniciativa. 
 
4. Ao definir a localização, a organização reserva-se o 
direito de ratear o espaço a ocupar pelos participantes. 
 
5. A organização poderá colocar ou utilizar elementos 
de sinalização, indicação, informação ou valorização da 
iniciativa, não podendo os participantes retirá-los ou 
mandá-los cobrir. 
 
6. A organização celebrará um contrato de seguro contra 
o risco de fogo, raio, explosão ou inundação, para todos 
os stands, abrangendo os produtos e artigos que 
constem de listagem entregue pelo participante, até ao 
início da sua participação na iniciativa. 
 
7. A organização assume a reparação civil emergente de 
danos materiais ou corporais, relativamente aos 

participantes credenciados e aos visitantes, desde que 
não resulte da negligência destes. 
 
8. A organização não se responsabiliza pela celebração 
de outros contratos de seguro, incluindo contra roubo, 
que ficam sob a responsabilidade dos participantes. 

 
 

ARTIGO 4º 
(Montagem dos stands)  

 
1. Os participantes só podem proceder à montagem dos 
seus stands após a organização aprovar o respectivo 
projecto e autorizar o início dos trabalhos de montagem, 
emitindo uma credencial para o efeito. 
 
2. Os trabalhos de montagem dos stands efectuar-se-ão 
durante um horário previamente definido pela 
organização. 
 
3. Na montagem dos stands os participantes devem 
respeitar rigorosamente as seguintes determinações: 
 
a) Altura não superior a 2,80 m, excepto para os 
elementos soltos de publicidade cuja utilização seja 
previamente autorizada pela organização; 
b) Proibição de utilizar colas directamente no 
pavimento, para fixação de alcatifas ou outros 
revestimentos; 
c) Proibição de danificar as paredes, tectos e 
pavimentos, designadamente pela utilização de buchas, 
massames ou tintas de areia; 
d) Proibição de utilizar materiais ou produtos tóxicos; 
e) Necessidade de autorização pela organização para 
utilizar materiais ou produtos inflamáveis; 
f) Obrigatoriedade de dispor de interruptores de corte 
geral do tipo diferencial e de rede de terra de protecção, 
bem como a obrigação de respeitar as normas relativas a 
instalações eléctricas de baixa tensão; 
g) Proibição de execução de fundações especiais, sem 
autorização prévia e expressa da organização; 
h) Proibição de utilizar outros elementos estruturais que 
não os elementos constituintes dos stands; 
i) Os trabalhos relativos à instalação eléctrica, em 
especial as ligações à rede geral ficam sujeitos à 
fiscalização dos serviços competentes 
j) Obrigação de respeitar os espaços e estruturas comuns 
da iniciativa. 
 
4. Os trabalhos de montagem e decoração dos stands 
devem estar terminados dentro dos prazos fixados pela 
organização. 
 
5. A organização poderá tomar as providências 
necessárias ao acabamento dos stands dentro dos prazos 
fixados, recaindo sobre os participantes os encargos daí 
decorrentes. 
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6. A organização não se responsabiliza por quaisquer 
factos decorrentes da montagem de stands que não 
respeitem as regras aqui definidas. 

 
 

ARTIGO 5º 
(Funcionamento) 

 
1. Os stands deverão permanecer abertos durante o 
horário de funcionamento definido pela organização e 
deverão ter responsáveis designados pelos participantes. 
 
2. Não é permitida a apresentação de produtos ou 
serviços cuja natureza perturbe outros participantes ou 
que possa prejudicar, de alguma forma, o normal 
funcionamento da iniciativa. 
 
3. Os produtos expostos não poderão ser retirados 
durante o período de duração da iniciativa, salvo 
excepcional autorização concedida prévia e 
expressamente pela organização. 
 
4. Não é permitida a indicação do preço dos produtos 
ou serviços apresentados, salvo situações excepcionais 
autorizadas prévia e expressamente pela organização. 
 
5. Os participantes não podem ceder, a qualquer título, 
o direito de ocupação dos stands, nem permitir a sua 
utilização por elementos não credenciados pela 
organização. 
 
6. Os participantes podem utilizar os espaços e as 
estruturas comuns, desde que as realizações se insiram 
no âmbito da iniciativa e sejam prévia e expressamente 
autorizadas pela organização. 
 
7. A utilização de publicidade terá de respeitar o 
Código de Práticas Leais em Matéria de Publicidade, 
da Câmara de Comércio Internacional. 
 
8. Os participantes apenas poderão divulgar e 
publicitar produtos e serviços relacionados com a sua 
actividade, não sendo permitido: 
 
a) A publicidade não comercial; 
b) A publicidade comparativa; 
c) A distribuição de material de divulgação fora da área 
dos respectivos stands; 
d) Toda a actividade de  publicidade ou divulgação 
susceptível de prejudicar ou incomodar outros 
participantes ou o normal funcionamento da iniciativa. 
 
9. Não são permitidas, salvo autorização prévia e 
expressa da organização, as seguintes actividades: 
 
a) A realização de testes, sorteios ou concursos; 

b) A utilização de instalações sonoras; 
c) A instalação ou utilização de aparelhos receptores de 
televisão ou vídeo. 
 
10. A limpeza geral das estruturas e espaços comuns é 
da responsabilidade da organização. 
 
11.  A limpeza e manutenção dos stands é da 
responsabilidade dos participantes, devendo ser 
efectuada sempre antes da sua abertura diária. 
 
12.  No caso de incumprimento das regras de 
funcionamento aqui definidas, a organização poderá 
tomar as providências que considerar adequadas e que 
poderão obrigar ao encerramento do stand, cobrando as 
despesas decorrentes de tal facto aos participantes 
infractores. 

 
 

ARTIGO 6º 
(Acesso e vigilância) 

 
1. Os participantes têm direito a um cartão de livre 
trânsito que lhes permite circular livremente por toda a 
área onde decorre a iniciativa. 
 
2. A organização poderá atribuir cartões de livre 
trânsito adicionais aos participantes que o requeiram, no 
máximo de 5 por cada participante. 
 
3. Todos os cartões de livre trânsito são nominais e 
intransmissíveis, sendo obrigatório o seu uso à vista. 
 
4. Os participantes poderão requisitar Convites à 
organização, nas seguintes condições: 
 
a) Cada participante pode requisitar gratuitamente, até à 
abertura da iniciativa, o máximo de 50 Convites por 
cada módulo que utilizar; 
b) Os participantes podem adquirir, até ao encerramento 
da iniciativa, Convites adicionais cujo preço é igual ao 
bilhete de acesso ao público. 
 
5. A organização poderá organizar ou autorizar visitas 
colectivas à iniciativa, bem como a realizações que 
ocorram no seu âmbito. 
 
6. O acesso do público em geral será feito através de 
Convites ou de Bilhetes normais, cujo preço consta da 
tabela anexa. 
 
7. A vigilância da iniciativa seguirá as seguintes 
condições: 
 
a) A organização assegurará os serviços gerais de 
policiamento e vigilância durante o decorrer da 
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iniciativa, incluindo as realizações que ocorram no seu 
âmbito; 
b) Os participantes deverão assegurar a guarda dos seus 
produtos e dos bens que se encontrem no interior dos 
stands; 
c) Não é permitido permanecer nos stands após a hora 
de encerramento, salvo situações excepcionais 
autorizadas pela organização; 
d) É proibido aos serviços de policiamento e vigilância 
aceitar quaisquer instruções ou missões que lhes sejam 
confiadas particularmente; 
e) A responsabilidade da organização pelo policiamento 
e vigilância geral terminará após a desmontagem dos 
stands; 
f) Os participantes são responsáveis pela segurança e 
conservação dos seus produtos.  

 
 
 

ARTIGO 7º 
(Catálogo e divulgação) 

 
 

1. A organização fica responsável pela edição de um 
Catálogo Oficial da iniciativa. 
 
2. Os participantes têm direito a figurar gratuitamente 
no Catálogo, desde que preencham o impresso próprio 
para o efeito, dentro do prazo fixado pela organização. 
Os participantes responsabilizam-se pelo seu 
preenchimento e entrega atempada. 
 
3. A publicidade incluída no Catálogo será objecto de 
contratos especificamente celebrados para o efeito.  
 
4. Cada participante receberá gratuitamente dois 
exemplares do Catálogo. 
 
5. Na divulgação da iniciativa, será considerado o 
seguinte: 
 
a) A organização disporá de um fotógrafo oficial, cuja 
actividade poderá ser requisitada, mediante condições a 
definir; 
b) A organização poderá mandar reproduzir, fotografar 
ou filmar os stands e produtos e serviços apresentados, 
bem como utilizar as respectivas reproduções para fins 
relacionados com a sua actividade; 
c) As fotografias ou filmagens da iniciativa fora do seu 
horário normal de funcionamento exige autorização 
prévia e expressa da organização. 

 
 
 
 
 
 

ARTIGO 8º 
(Encerramento) 

 
 
 

1. A desmontagem dos stands começará após o 
encerramento da iniciativa, no dia indicado pela 
organização. 
 
2. A desmontagem dos stands e a saída dos produtos 
expostos devem estar concluídas até à data indicada pela 
organização. Se este prazo não for respeitado, a 
organização reserva-se o direito de remover os 
materiais, imputando-se os respectivos encargos e a 
responsabilidade por eventuais danos aos participantes 
faltosos. 
 
3. Para a saída de mercadorias, os participantes devem 
munir-se da respectiva Guia, procedendo ao seu 
preenchimento discriminando com rigor os artigos a 
retirar e obtendo um visto confirmando o pagamento de 
quantias devidas. 
 
4. As instalações utilizadas pelos participantes 
deverão ser entregues à organização no mesmo estado 
em que foram colocadas à sua disposição, considerando 
um cuidado e normal uso durante a iniciativa. A 
reparação de estragos causados por falta de cuidado é da 
total responsabilidade dos participantes. 

 
 
 

ARTIGO 9º 
(Disposições finais) 

 
 

1. Se por motivos de força maior não imputáveis à 
organização não for possível cumprir, total ou 
parcialmente, o programa da iniciativa, não haverá lugar 
ao pagamento de qualquer indemnização ou a qualquer 
reembolso de quantias pagas.  
 
2. Com o pedido de inscrição na iniciativa os 
participantes obrigam-se a cumprir rigorosamente o 
disposto no presente Regulamento, que se aplica à 1ª 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas e a todas as realizações que ocorram no seu 
âmbito. 
 
Para os litígios que eventualmente se levantem 
consideram-se competentes os Tribunais de Lisboa. 
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TABELA 
 
 
1. Stands no interior dos Pavilhões 

desmontáveis (módulos de 3mx3m) 
 

60.000$00 
2. Stands no exterior dos Pavilhões 

desmontáveis (módulo de 3mx3m) 
 

50.000$00 
3. Stands próprios modulares no 

interior dos Pavilhões desmontáveis 
(m2) 

 
 

6.000$00 
4. Stands próprios modulares no 

exterior dos Pavilhões desmontáveis 
(m2) 

 
 

6.000$00 
5. Espaço exterior zona livre 2.000$00 
6. Energia eléctrica para iluminação 

alimentação 220 V (até 3 KW) 
 

GRÁTIS 
7. Energia eléctrica para força motriz 

380/220V (superior a 3 KW) 
 

17.000$00 
8. Instalação de água 11.000$00 
9. Bilhete de entrada 200$00 
 
  (IVA incluído) 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
 
 
 

PASSEIO DAS ANTIGAS ALUNAS 
DO INSTITUTO DE ODIVELAS 

Ratificação de despacho 
 

Proposta para ratificar o despacho do Senhor Presidente 
da Comissão Instaladora, datado de 2000.05.23, de 
concessão à Associação das Antigas Alunas do Instituto 
de Odivelas do apoio solicitado, mediante a contratação 
do serviço de transporte necessário para a realização de 
um passeio à Marinha Grande e Caldas da Rainha. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

JARDIM INFANTIL POPULAR DA PONTINHA 
Pedido de apoio para aquisição de viatura 

 
Proposta para atribuir ao Jardim Infantil Popular da 
Pontinha um subsídio no valor de 1.500.000$00 (um 
milhão e quinhentos mil escudos), para comparticipação 
na aquisição de uma viatura. Devendo aquela Instituição 
fazer prova da sua aquisição, mediante apresentação de 
cópia da nota de encomenda, bem como de um recibo 

de valor, no mínimo, correspondente ao da 
comparticipação do Município. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PARÓQUIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Apoio à participação de jovens na 
Jornada Mundial da Juventude 

 
 

Proposta para atribuir um subsídio à Fábrica da Igreja 
Paroquial da Póvoa de Santo Adrião no valor de 
500.000$00 (quinhentos mil escudos), destinado a 
apoiar a participação dos jovens da Paróquia na Jornada 
Mundial da Juventude. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ATLÉTICO CLUBE DE ODIVELAS 
Atribuição de subsídio 

 
 

Proposta para atribuir um subsídio ao Atlético Clube de 
Odivelas, no valor de 200.000$00 (duzentos mil 
escudos), para a realização das actividades decorrentes 
do seu 25º aniversário. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA 
Atribuição de subsídio 

 
 

Proposta para atribuir um subsídio ao Instituto de Apoio 
à Criança, no valor de 200.000$00 (duzentos mil 
escudos), para apoio à realização de festa alusiva aos 
Santos Populares. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA AQUISIÇÃO 
DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR 

Alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico 
ano lectivo 2000/2001 

 
 

Proposta para atribuir um subsídio para aquisição de 
livros e material escolar para o ano lectivo de 
2000/2001, no valor de 5.700$00 por aluno, a pagar 
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directamente às Escolas até final do mês de Agosto de 
2000, aos alunos carenciados do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, em que o agregado familiar apresente um 
rendimento per capita igual ou inferior a 35.000$00 
mensais. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 
Apoio à associação de estudantes 

 
Despacho do Senhor Presidente da Comissão 
Instaladora, datado de 2000.05.19, concedendo à 
Associação de Estudantes da Escola Secundária de 
Odivelas apoio para a realização de um jantar 
Intercultural, através da cedência de PA (equipamento 
de som), de uma mesa de mistura, de colunas de alta 
potência, técnico de som, ficando em cerca de 
60.000$00, o montante aproximado para o pagamento 
do técnico, apoio ainda a conceder a este projecto 
através da atribuição do montante de 37.500$00, a 
atribuir à associação de estudantes. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ENCONTRO DE PINTURA A 
DECORRER NA HUNGRIA 

Ratificação 
 

Despacho do Senhor Presidente da Comissão 
Instaladora de 2000.05.23, relativo a proposta para que 
seja o município a fornecer a passagem aérea ao artista 
Luís Carlos, para participar num Workshop de pintura, a 
decorrer na Ilha Veranka (Danúbio), entre 29 de Maio e 
8 de Junho de 2000. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

Para o festival de música alternativa 
 

Proposta para conceder o apoio solicitado pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças, alugando-se para o efeito o equipamento de 
som e de luz, no valor total de 298.350$00 (duzentos e 
noventa e oito mil, trezentos e cinquenta escudos) com 
IVA incluído, para a realização de um Festival de 
Música Alternativa. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
APOIO À ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE BRAAMCAMP 
FREIRE, NA PONTINHA 

 
Proposta para atribuir um subsídio à Associação de 
Estudantes da Escola Secundária de Braamcamp Freire 
na Pontinha, no valor de 100.000$00 (cem mil escudos), 
para apoio na realização de uma Festa de Finalistas. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ROTARY CLUB DE ODIVELAS 
Solicitação de apoio para Projecto 

de Intervenção Comunitária 
 

Proposta para atribuir ao Rotary Club de Odivelas a 
verba de 400.000$00 (quatrocentos mil escudos) para 
apoio ao Projecto de realização de um campo de Férias, 
destinado a 20 crianças da Obra do Padre Abel, a ter 
lugar nas instalações do Rotary Club de Peniche. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

IGREJA DA ASSEMBLEIA 
DE DEUS DA PONTINHA 

Apoio em transporte 
Ratificação de despacho 

 
Proposta para ratificar o despacho do Senhor Presidente 
de concessão à Igreja da Assembleia de Deus da 
Pontinha de apoio mediante a contratação do serviço de 
transporte necessário para a realização de um dia de 
confraternização no Cabeço de Montachique, destinado 
a 100 crianças. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO SOB A FORMA DE TRANSPORTE 
À ASSOCIAÇÃO ENGENHEIRO NUNO XAVIER 

 
Proposta para apoiar a iniciativa da Associação 
Engenheiro Nuno Xavier de promover um espectáculo 
comemorativo do Dia da Criança, destinado a crianças 
oriundas de agregados familiares carenciados, mediante 
a concessão de transporte para 200 crianças da 
Freguesia da Pontinha. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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APOIO SOB A FORMA DE TRANSPORTE 
AO INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA  

 
Proposta para conceder ao IAC – Instituto de Apoio à 
Criança, no âmbito do Projecto Crianças de Rua “Em 
Família para Crescer”, o apoio sob a forma de transporte 
visando a deslocação de 25 crianças do Bairro Olival do 
Pancas à praia, no valor de 487.500$00 (quatrocentos e 
oitenta e sete mil e quinhentos escudos), com IVA 
incluído à taxa legal. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

APOIO SOB A FORMA DE TRANSPORTE 
À ESCOLA EB Nº1 DE CANEÇAS 

 
Proposta para conceder à Escola EB nº 1 do 1º Ciclo de 
Caneças, o apoio sob a forma de transporte solicitado, 
no valor estimado de 160.000$00 (cento e sessenta mil 
escudos). 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ACTIVIDADE SOCIAL 
 
 

INICIATIVA “ATELIER DE OCUPAÇÃO 
INTERGERACIONAL” 

 
 

Proposta para aprovar a iniciativa “Atelier de Ocupação 
Intergeracional”, autorizando-se para o efeito, uma 
despesa global máxima para o 1º trimestre (Junho, Julho 
e Agosto) de 1.080.000$00 (um milhão e oitenta mil 
escudos). 
 
Estando previsto o funcionamento de sete ateliers nos 
seguintes locais: 
 
“(...)Freguesia de Odivelas: Escola nº7 – R. Domingos 
Sequeira, Bº EDEC 
Horário de funcionamento: 2ª e 6ª feiras, das 14h às 
17h. 
Freguesia de Caneças: Obra do Padre Abel, Casal de 
S. Francisco 
Horário de funcionamento: 3ª e 5ª feiras, das 16h às 
19.00h 
Freguesia de Olival Basto: Grupo Recreativo de Olival 
Basto, R. angola, 45 
Horário de funcionamento: 2ª e 4ª feiras, das 16h às 
19h. 
Freguesia de Famões: Escola nº 4 – Quinta das Pretas 
Horário de funcionamento: 3ª e 6ª feiras, das 16h às 19h 

Freguesia da Pontinha: Escola nº 2 – Bº do Falcão 
Horário de funcionamento: 2ªs e 5ªs feiras, das 10h às 
12h 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião: Escola nº 5, R. 
Padre Manuel Nóbrega 
Horário de funcionamento: 2ªs e 6ªs feiras, das 15.15h 
às 17.15h 
Freguesia da Ramada: Centro Comunitário da Ramada 
Horário de funcionamento: 2ªs e 4ªs feiras, das 15h às 
18h (...)” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

FORUM “DIREITOS. DEFICIÊNCIA. 
ACESSIBILIDADES” 

 
 

Proposta para aprovar a realização do Fórum “Direitos. 
Deficiência. Acessibilidades”, com uma despesa global 
que se prevê em 800.000$00 (oitocentos mil escudos). 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

TURISMO PARA A 3ª IDADE 
Proposta de implementação da iniciativa 

 
 

Proposta para aprovar a iniciativa Turismo para a 3ª 
Idade de acordo com a metodologia proposta: 
“Objectivos, (...) Elegem-se como destinatários os 
utentes dos Centros de Dia e Centros de Convívio do 
Conselho, considerando os factores de ordem 
económica,(...). Destinatários, 300 indivíduos de ambos 
os sexos residentes no concelho, com mais de 60 anos, e 
portadores de reforma até 51.600$00 (ou 103.200$00 
por casal). Local, INATEL Cerveira, situado a 39 Km 
de Viana do Castelo e a 21 Km da fronteira (...). Data, 
27 de Junho a 2 de Julho: 100 indivíduos; 16 a 21 de 
Outubro: 100 indivíduos; 26 a 31 de Outubro: 100 
indivíduos. Condições: Estada no Hotel Cerveira (em 
pensão completa); Almoço nos Centros de Férias do 
Luso e Stª Mª da Feira; Bebidas incluídas nas refeições; 
Transporte dos participantes; Acompanhamento por um 
animador turístico; Serviço de guia turístico durante as 
visitas turístico-culturais; Seguro de acidentes pessoais, 
durante a estada e viagens; Serviço bagageiro nos dias 
de partida e de regresso. (...) Instituições para a 3ª Idade 
do Concelho. (...) Passam-se a indicar as entidades, 
número de vagas e período da deslocação: Casa de 
Repouso Enf. Prof. Auxiliares de Saúde – Caneças, 10 
vagas, data: 16 a 21 de Outubro; Com. Unit. Pens. 
Idosos de Caneças, 30 vagas, data: 16 a 21 de Outubro; 
Ass. Obras Assist. S. Vicente Paulo – Pontinha, 30 
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vagas, data: 16 a 21 de Outubro; Centro Social da 
Paróq. Pontinha (Cent. Dia do Bº de Stª Maria), 30 
vagas, data: 16 a 21 de Outubro; Ass. Comiss. Unit. 
Ref. Pens. Idosos da Pontinha, 30 vagas, data: 26 a 31 
de Outubro; Comis. Ref. Pens. Idosos da Póvoa de Stº 
Adrião, 30 vagas, data: 26 a 31 de Outubro; Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões, 20 vagas, data: 26 
a 31 de Outubro; Centro Comunitário e Paroquial da 
Ramada, 20 vagas, data: 26 a 31 de Outubro; Comis. 
Unit. Ref. Pens. E Idosos de Odivelas, 44 vagas, data: 
27 de Junho a 2 de Julho; Associação das Antigas 
Alunas de Odivelas, 6 vagas, data: 27 de Junho a 2 de 
Julho; Centro de Dia para a Terceira Idade Olival Basto, 
30 vagas, data: 27 de Junho a 2 de Julho; Comis. Unit. 
Ref. Pens. Idosos Stº Eloy – Pontinha, 20 vagas, data: 
27 de Junho a 2 de Julho. 
 
Proposto ainda celebrar um contrato de prestação de 
serviços entre a Comissão Instaladora e o INATEL, e 
envio de ofício às Instituições para a 3ª Idade do 
Concelho, informando do número de vagas e enviando 
material de divulgação, bem como as fichas de 
inscrição, de acordo e nos termos propostos pela 
informação dos serviços. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
E HABITAÇÃO 

 
 
Processo n.º 14.256/L 
Informação final do projecto de recuperação do 
Bairro do Trigache Centro, Famões 
Rectificação e alteração ao uso dos lotes 24 e 25 
 
Proposta para aprovar uma alteração ao projecto de 
reconversão do Bairro do Trigache Centro, Famões, 
consistente num acréscimo de dois fogos, um no lote 24 
e outro no lote 25, mantendo-se todas as restantes 
características do loteamento; 
Aprovar as taxas de urbanização devidamente 
actualizadas; Aprovar a taxa por área de cedência em 
falta, devidamente actualizada; Rectificar o valor da 
caução para 1.289.359$00 + IVA; Emitir o Alvará de 
Loteamento; Aceitar como forma de compensação em 
espécie pela área de cedência em falta o terreno 
identificado na informação a folhas 509 do processo 
referido em epígrafe, avaliado em 1.145.214$00 e 
promover a diligência proposta no ponto 7 da 
informação 13/AO/DRLA/00, de 28.04.2000, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

Processo n.º 45.085/RC 
Actualização da caução do Bairro Casal de São 
Sebastião 
Famões 
 
Actualizar o valor da caução das obras de urbanização 
do Bairro Casal de S. Sebastião para 32.288.912$00 
(trinta e dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, 
novecentos e doze escudos), nos termos da informação 
dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 3.180/L 
Fixação do valor da caução e homologação do Auto 
de Vistoria 
Bairro Sítio da Várzea 
Ramada 
 
Proposta para aprovar uma caução no montante de 
2.352.710$00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e 
dois mil, setecentos e dez escudos) para garantia da 
manutenção e reparação dos arruamentos; não 
estabelecer cauções para as demais infra-estruturas e 
proceder à homologação do auto de vistoria a folhas 
1018 a 1021 do processo referido em epígrafe, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 33.063/L/OC 
Tojais da Barrosa, Odipolus Lda. 
Estudo de Loteamento 
 
Proposta para indeferir o pedido de licença do 
loteamento apresentado pela Odipolus, Lda., 
relativamente ao processo referido em epígrafe, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Desalojamento de agregado familiar no Senhor 
Roubado para inicio das obras de construção da 
Rotunda do Sr. Roubado 
 
Proposta para a celebração de um acordo entre o 
Município de Odivelas e o Senhor Salvador da Silva 
Martins para o desalojamento do seu agregado familiar, 
por via do qual o Município lhe deverá pagar a quantia 
de Esc.: 12.000.000$00 (doze milhões de escudos), a 
efectuar nas seguintes condições “Que essa quantia seja 
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paga nos seguintes termos e condições: a) Esc. 
6.000.000$00 (seis milhões de escudos) no acto de 
assinatura do acordo; b) Esc. 6.000.000$00 (seis 
milhões de escudos) no acto de libertação da habitação, 
o qual deverá ocorrer até ao final do mês de Junho.”, 
nos termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 
Asfaltamento da Praceta General Humberto 
Delgado, 
Serra da Amoreira 
 
Proposta para autorizar a Junta de Freguesia da Ramada 
a realizar os trabalhos de asfaltamento da Praceta 
General Humberto Delgado, Serra da Amoreira, 
freguesia da Ramada, celebrando-se para o efeito um 
Protocolo, ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 
comparticipando o Município com o valor de 
361.463$00 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos 
e sessenta e três escudos), com IVA incluído a 5%. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 

COMISSÃO INSTALADORA DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

1ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 5 de Junho de 2000 

 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 
 
 

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DO ANO 2000 
 
Presente para deliberação a 1ª Revisão Orçamental do 
ano 2000. 

“PREÂMBULO 
 
A primeira Revisão do Plano de Actividades e do 
Orçamento do ano económico de 2000 que agora se 
propõe, visa atingir uma maior adequabilidade 
financeira de acordo com novas tendências e 
perspectivas, inerentes às constantes evoluções da 
receita e da despesa e de uma melhor análise às 
previsões das mesmas, decorridos que estão os 
primeiros meses do novo ano. 
 
Neste âmbito e decorrente do estatuído no D.L. 341/83, 
o presente documento tem por origem os seguintes 
factores: 
 
1. Incorporação do saldo, em dinheiro, da Gerência 
anterior, aprovada na 9.ª Reunião Ordinária, de 2 de 
Maio; 
 
2. A definição do montante das transferências do 
Orçamento do Estado, atribuídas ao Município de 
Odivelas, publicado no Diário da República n.º 80 de 4 
de Abril, Lei n.º 3-B/2000; 
 
3. A análise das dotações previstas e executadas (em 
Plano de Actividades e Orçamentos), respectivos 
desvios e novas previsões de acções entretanto surgidas. 
 
Em relação ao primeiro ponto, refere-se que o saldo da 
Conta de Gerência é de 1.742.128.672$00, a serem 
incorporados nas receitas. 
 
Do segundo ponto, salienta-se a atribuição ao Município 
de Odivelas de 1.988.363.000$00 referentes ao Fundo 
de Gestão Municipal e de 155.323.000$00, referentes ao 
Fundo de Coesão Municipal. 
 
Relativamente ao terceiro ponto, refira-se que foram 
efectuadas as adaptações ao Plano de Actividades e 
Orçamento de Despesa de acordo com todas as 
propostas efectuadas pelos serviços. Em relação ao 
Orçamento de Receita, as alterações foram efectuadas 
tendo em conta as necessidades do Orçamento de modo 
a fazer face ao aumento verificado nas dotações de 
despesa. 
 
No que respeita às Receitas e Despesas, a revisão 
consagra, no global, um aumento de 1.073.729,5 contos. 
 
As receitas correntes previstas são superiores às 
despesas correntes em 428.909 contos. 
 
No capítulo das Despesas, verifica-se um aumento de 
187.581,5 contos, no âmbito das Despesas Correntes, 
com particular destaque para as despesas com Aquisição 
de Serviços. As Despesas de Capital também sofrem um 
aumento, no montante de 886.148 contos, respeitante a 
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um aumento na Aquisição de Equipamento e 
Construções Diversas. 
 
As despesas com pessoal representam cerca de 14,3% 
da despesa total prevista. Neste capítulo, encontra-se 
dotado cerca de 1.400.000 contos, para o ressarcimento 
da dívida ao Município de Origem. 
 
De igual modo, o Orçamento de Despesa encontra-se 
dotado duma verba global de 600.000 contos para 
liquidação da dívida à Câmara Municipal de Loures. 
 
As despesas correntes representam 49,9% da despesa 
total. As despesas de capital representam 50,1% do 
mesmo valor. 
 
O Plano de Actividades, decorrente, na sua essência, da 
adaptação por parte dos serviços às necessidades para a 
execução da sua actividade, induziu num aumento de 
1.609.952 contos, verba que, obviamente se reflecte nas 
alterações do Orçamento de Despesa, já referidas 
anteriormente. Destaque para o incremento verificado 
na “Habitação e Urbanismo” e “Comunicação e 
Transportes”. Caberá ainda destacar a inclusão de 
alguns projectos, com apoios comunitários nas 
Actividades Meio, que pretendem reflectir a aposta na 
modernização e na adequação do relacionamento do 
Município com o Munícipe, como é o caso do Projecto 
M@cimo. 
 
Nos gráficos que anexamos ao presente documento 
pode-se constatar as variações ocorridas nas diferentes 
Unidades Orgânicas de acordo com as suas pretensões e 
as necessárias correcções nas despesas com pessoal. 
 
Assim, cada vez mais é exigida uma  capacidade de 
organização e funcionamento mais eficiente e eficaz, 
decorrentes do alargamento e maior diversidade de 
atribuições e competências cometidas aos Municípios. 
Dentro deste princípio, a Revisão ao Orçamento e Plano 
de Actividades revela-se como um instrumento de 
gestão e planeamento cada vez mais adaptado à 
realidade deste novo Município.(...)” 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 
 

DESPACHO 
 
 

Comissão de Segurança e Saúde no trabalho 
 

Nos termos do n.º 5 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 
488/99 de 17 de Novembro designo, como 
representantes da Comissão Instaladora, para a 
Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, os 
seguintes dirigentes: 
 
Efectivos: 
 
- Dra. Maria Margarida Santos de Freitas – DDRH 
- Eng. Filipe Manuel Otero Taveira – DDTO 
 
Suplentes: 
 
- Dr. João Evangelista Moura Pires – CDHSAS 
- Arq. Orlando Manuel Gomes da Silva – CDEP 
 
Em representação dos trabalhadores e após indicação 
destes os seus membros são: 
 
Efectivos: 
 
- Pedro Miguel Ferreira Martins 
- Carlos Alberto Fernandes 
 
Suplentes: 
 
- José Manuel Piedade Jordão 
- Maria da Graça Monteiro Lebre 
 
Assim, a composição da Comissão de Segurança e 
Saúde é a seguinte: 
 
Efectivos: 
 
- Dra. Maria Margarida Santos de Freitas 
- Eng. Filipe Manuel Otero Taveira 
- Pedro Miguel Ferreira Martins 
- Carlos Alberto Fernandes 
 
Suplentes: 
 
- Dr. João Evangelista Moura Pires 
- Arq. Orlando Manuel Gomes da Silva 
- José Manuel Piedade Jordão 
- Maria da Graça Monteiro Lebre 
 
 

A comissão será coordenada pela Dra. Maria Margarida 
Santos de Freitas e na sua ausência pelo Eng. Filipe 
Manuel Otero Taveira. 
 
Odivelas, 11 de Maio de 2000 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 

 
 
 

DESPACHO DE NOMEAÇÃO 
 

Tendo em consideração a necessidade de existência de 
um chefe para a Secção de Contra-Ordenações da 
Divisão Jurídica do Departamento Jurídico e do 
Património Municipal, bem como o facto de o exercício 
de funções de chefia nesta área requer alguém que seja 
detentor de vastos conhecimentos profissionais, 
condição indispensável a um eficaz desempenho, 
determino a nomeação, em regime de substituição, da 
funcionária D. Ana Maria Côdea Martins, para o lugar 
de Chefe de Secção, pelo período de seis meses, ao 
abrigo do dispostos no art.º 28º, n.º 1, do Dec-Lei n.º 
466/79, de 07/12, com redacção dada pelo Dec-Lei n.º 
406/82, de 27/09, com efeitos a partir de 1 de Junho de 
2000, nos termos do artº 128º, n.º 2, alínea a), do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Dec-Lei nº 442/91, de 15/11, alterado pelo Dec-Lei n.º 
6/96, de 31/01. 
 
Odivelas, 23 de Maio de 2000 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges) 

 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
 
Data de despacho: 2000.06.16 
Autorização para pagamento à firma Automóveis 
Citröen, S.A., das facturas nºs: 8374/75/76/77/78/79/80/ 
81/82/83/84 referentes à aquisição de 11 viaturas 
Citroen SAXO, no valor de 29.521.910$00, nos termos 
propostos através da informação n.º 42/DAF/JF/2000 de 
16.05.2000. 
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Data de despacho: 2000.07.17 
Autorização para pagamento à firma Odivelcópia da 
factura nº 98 referente à realização de fotocópias de 
grande formato, no valor de 3.600$00, nos termos 
propostos através da informação n.º 3 de 11.05.2000. 

 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Construção 
 
Processo n.º 28.125/OCP/OC 
Requerente: Mário Augusto Melão 
Local: Rua Cidade de Viseu, 
Casalinho da Azenha, Lote 68, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.02.2000 
 
Processo n.º 35.419/OCP/OC 
Requerente: Sopalmeira – Empreendimentos 
Imobiliários, Ld.ª 
Local: Quinta das Pretas, Lote 2, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 30.03.2000 
 
Processo n.º 28.748/OCP/OC 
Requerente: Gonçalves & Branco, Ld.ª - Centro de 
Fisioterapia e Recuperação Física 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, 3-B, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.04.2000 
 
Processo n.º 815/OS 
Requerente: Manuel Nunes Duarte 
Local: Ribeira da Fonte Santa, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.04.2000 
 
Processo n.º 34.402/OCP/OC 
Requerente: Manuel Antunes Nunes 
Local: Rua das Flores, Lote 219-A 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.04.2000 

 
Processo n.º 36.230/OCP/OC 
Requerente: Hermínio Alves do Fundo 
Local: Rua do Povo de Timor, Terra da Eira, Lote 13, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.04.2000 
 
 
Processo n.º 32.162/OCP/OC 
Requerente: Odimaco – Construções, Ld.ª 
Local: Casal da Carochia, Lote 25, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.04.2000 
 
 
Processo n.º 32.166/OCP/OC 
Requerente: Simões e Simões, Ld.ª 
Local: Casal da Carochia, Lote 35, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.04.2000 
 
 
Processo n.º 35.795/OCP/OC 
Requerente: Manuel Nunes Duarte 
Local: Rua da República, Lote 65, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
28.04.2000 
 
 
Processo n.º 911/OS 
Requerente: José Sequeira Duarte 
Local: Rua do Pinhal, Vivenda Almeida Duarte, 
Porto da Paiã, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 05.05.2000 
 
 
Processo n.º 33.512/OCP/OC 
Requerente: Manuel Marçal 
Local: Rua de Santo Estevão, Lote 382, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 05.05.2000 
 
 
Processo n.º 32.275/OCP/OC 
Requerente: Construções Aidijorge, Ld.ª 
Local: Casal da Carochia, Lote 36, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 10.05.2000 
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Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
 
Processo n.º 183/D 
Requerente: Maria Manuela Rolo Marques 
Local: Rua Alzira Beatriz Pacheco, 14, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.11.1999 
 
Processo n.º 12.118/OCP 
Requerente: Manuel António 
Local: Praceta Tenente Coronel Salgueiro Maia, 3 r/ch, 
Patameiras, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.02.2000 
 
Processo n.º 27.945/OCP 
Requerente: António dos Santos Moreira 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, 113 r/c loja, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 01.03.2000 
 
Processo n.º 24.015/OCP/OC 
Requerente: Virgílio Martins Monteiro 
Local: Rua de São Miguel, 
Casal do Rato, Lote 42, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.03.2000 
 
Processo n.º 14.122/OCP/OC 
Requerente: Manuel Nunes & Fernandes, Ld.ª 
Local: Casal da Barroca, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 22.03.2000 
 
Processo n.º 34.591 
Requerente: Adélia Maria Marques 
Local: Praceta Luís Reis Santos, 6 e 6-A, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.03.2000 
 
Processo n.º 34.744/OCP 
Requerente: Manuel Augusto Martins 
Local: Praceta Florbela Espanca, Lote 2, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.04.2000 
 
Processo n.º 842/D 
Requerente: João Gomes dos Santos 
Local: Largo da Igreja, 10, 1º Esqº., 

Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.04.2000 
 
Processo n.º 40.547/OCP 
Requerente: Américo Alves Brás 
Local: Rua A, 
Serra da Amoreira, Lote 16, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.04.2000 
 
Processo n.º 32.653 
Requerente: Abílio Venâncio 
Local: Rua Prof. Dr. Egas Moniz, 18, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.04.2000 
 
Processo n.º 35.486 
Requerente: Maria Filomena André Faria 
Local: Rua José Malhoa, 10 cave Esqª., 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.05.2000 
 
Processo n.º 21.093/OCP 
Requerente: António José Sampaio e Melo Rapazote 
Local: Rua Ricardo Reis, 10, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.05.2000 
 
Processo n.º 22.171/OCP/OC 
Requerente: Armindo Santos Silva 
Local: Rua A, Lote 31, 
Bairro Moinho do Baeta, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.05.2000 
 
Processo n.º 26.052/OCP 
Requerente: Maria da Conceição Baptista Andrade 
Sacadura 
Local: Rua Bernardim Ribeiro, Lote 56 r/ch Esqº., 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.05.2000 
 
Processo n.º 31.266/OCP/OC 
Requerente: João Damásio Conde e Outros 
Local: Casal da Granja Lote S-1, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.05.2000 
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Processo n.º 31.852/OCP/OC 
Requerente: J.J. Oliveira & Martins 
Local: Quinta Nova, Lote 39, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.05.2000 
 
Processo n.º 34.745/OCP 
Requerente: Ana Cristina Almeida Silva Caetano 
Local: Praceta Florbela Espanca, 3, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 19.05.2000 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 
 
Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.08 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à União 
Desportiva de Olival Basto do valor de 250.000$00 com 
IVA incluído, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.08 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Associação da Póvoa e Olival Basto do valor de 
990.000$00 com IVA incluído, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.08 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Associação Desportiva da Póvoa do valor de 9.000$00 
com IVA incluído, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.08 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Grupo 
Desportivo dos Bons Dias do valor de 250.000$00 com 
IVA incluído, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas. 
 
 
 

Data de despacho: 2000.05.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Associação Recreativa Cultural Indo-Portuguesa, do 
valor de 50.000$00 com IVA incluído, no âmbito da 2ª 
fase do Programa de Apoio ao Associativismo Cultural 
de Odivelas. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Sociedade Musical Desportiva de Caneças, do valor de 
2.798.313$00 com IVA incluído, no âmbito da 2ª fase 
do Programa de Apoio ao Associativismo Cultural de 
Odivelas. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Clube 
Atlético e Cultural, do valor de 36.000$00 com IVA 
incluído, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Rendimento Desportivo de Odivelas. 
 
Data de despacho: 2000.05.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma 
“Os Atletas” do valor de 1.088.100$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de porta-chaves. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Turistejo 
do valor de 20.000$00 com IVA incluído, referente a 
deslocação de colectividades. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Turistejo 
do valor de 170.000$00 com IVA incluído, referente a 
deslocação de colectividades. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças do valor de 
24.000$00 com IVA incluído, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Rendimento Desportivo de Odivelas. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.16 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Núcleo 
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de Badminton da Escola Secundária de Odivelas do 
valor de 24.000$00 com IVA incluído, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas. 
 
Data de despacho: 2000.05.16 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Núcleo 
de Badminton da Escola Secundária de Odivelas do 
valor de 16.000$00 com IVA incluído, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas. 
 
Data de despacho: 2000.05.16 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças do valor de 
20.000$00 com IVA incluído, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Rendimento Desportivo de Odivelas. 
 
Data de despacho: 2000.05.16 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Turistejo 
do valor de 225.000$00 com IVA incluído, referente a 
deslocação da selecção de S. Paulo. 
 
Data de despacho: 2000.05.17 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma Sar 
& Grafia do valor de 54.493$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de painéis para identificação de 
viaturas. 
 
Data de despacho: 2000.05.17 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Grupo 
Desportivo dos Bons Dias do valor de 982.000$00 com 
IVA incluído, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas. 
 
Data de despacho: 2000.05.17 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Atlético 
Clube de Odivelas do valor de 500.000$00 com IVA 
incluído, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.17 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Centro 
Cultural e Recreativo do Bairro do Girassol do valor de 
454.000$00 com IVA incluído, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas. 
 
 
 

Data de despacho: 2000.05.17 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Rodoviária de Lisboa do valor de 15.000$00 com IVA 
incluído, referente a deslocação da Federação Distrital. 
 
Data de despacho: 2000.05.18 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao 
Quiosque Carteiro do valor de 15.940$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de Jornais. 
 
Data de despacho: 2000.05.19 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento às Juntas 
de Freguesia do valor de 630.000$00 com IVA incluído, 
referente a iniciativa Patrulheiros e Vigilantes. 
 
Data de despacho: 2000.05.22 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma 
Toalha Branca do valor de 909.328$00 com IVA 
incluído, referente a refeições das comitivas 
participantes num torneio. 
 
Data de despacho: 2000.05.22 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma 
Toalha Branca do valor de 909.328$00 com IVA 
incluído, referente a refeições das comitivas 
participantes num torneio. 
 
Data de despacho: 2000.05.22 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma 
Toalha Branca do valor de 909.328$00 com IVA 
incluído, referente a refeições das comitivas 
participantes num torneio. 
 
Data de despacho: 2000.05.23 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Empresa 
Barraqueiro do valor de 189.000$00 com IVA incluído, 
referente a deslocação da FERLAP. 
 
Data de despacho: 2000.05.23 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento a Joaquim 
José Honrado Cid do valor de 105.000$00 com IVA 
incluído, referente a serviço de aluguer de viatura. 
 
Data de despacho: 2000.05.23 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma 
Invesmeios do valor de 60.840$00 com IVA incluído, 
referente a prestação de serviço de divulgação. 
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Data de despacho: 2000.05.24 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Grupo 
Recreativo Presa Casal do Rato do valor de 150.000$00 
com IVA incluído, referente ao troféu das 
Colectividades. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.24 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento a Junta de 
Freguesia do Olival Basto do valor de 150.000$00 com 
IVA incluído, referente a iniciativa Troféu das 
Colectividades. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.24 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Grupo 
Desportivo e Recreativo Vale Grande do valor de 
150.000$00 com IVA incluído, referente a iniciativa 
Troféu das Colectividades. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.26 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma 
Mãe Frias, Lda. Do valor de 126.000$00 com IVA 
incluído, referente a prestação de serviço de transporte 
no âmbito dos Campeonatos Distritais de Xadres. 
 
 
 

TURISMO 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 74/DT/AIG 
Data de despacho: 2000.05.10 
Assunto: Turismo para a 3ª Idade - Proposta de 
Implementação da Iniciativa. 
Proposta de envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia e posterior envio à 
Reunião de Comissão Instaladora. 
 
 
Informação n.º 37/DT/SC 
Data de despacho: 2000.05.11 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante Forno Idanhense, 
cabimentação de verba e pagamento de factura com o nº 
10593 no valor de 22.090$00. 

Informação n.º 38/DT/SC 
Data de despacho: 2000.05.12 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante O Barrote Atiçado, 
cabimentação de verba e pagamento de factura nº 24079 
no valor de 29.270$00. 
 
 
Informação n.º 40/DT/SC 
Data de despacho: 2000.05.16 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante o Luizinho, 2ª Volta. 
Cabimentação de verba e pagamento de factura com o 
n.º 02/00022964 no valor de 12.130$00. 
 
 
Informação n.º 47/DT/SC 
Data de despacho: 2000.05.23 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante Não Sei, 2ª Volta. 
Cabimentação de verba e pagamento de factura com o 
n.º 0615 no valor de 9.660$00. 
 
 
Informação n.º 27/DT/VM 
Data de despacho: 2000.05.17 
Assunto: Aquisição de 20 quadros com 6 azulejos. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação do valor total de 280.800$00. 
 
 
Informação n.º 23/DT/MP 
Data de despacho: 2000.05.10 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas – Certificados. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação do valor total de 100.427$00. 
 
 
Informação n.º 24/DT/MP 
Data de despacho: 2000.05.10 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas - Prémio para o 1º Classificado. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação do valor total de 90.269$00. 
 
 
Informação n.º 25/DT/MP 
Data de despacho: 2000.05.16 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Menções Honrosas, Prémios e Mérito de Qualidade, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação do valor total de 127.775$00. 
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Informação n.º 26/DT/MP 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: 1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas – Convites. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação do valor total de 109.980$00. 
 
 
 

APOIO AO INVESTIMENTO 
E AO EMPREGO 

 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 95/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à INVESMEIOS (Nova 
Antena), de factura no valor de 279.864$00, relativo a 
publicidade no âmbito do 1º Concurso de Montras do 
Município de Odivelas. 
 
 
Informação n.º 113/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à Rodipress 
(Tribuna de Loures), no valor de 223.763$00. 
 
 
Informação n.º 114/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à Ourivesaria 
Chapim D´Ouro, no valor de 201.000$00. 
 
 
Informação n.º 115/DAIE/CM 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à empresa 
“RODIPRESS” Jornal “Nova Odivelas” no valor de 
234.000$00. 
 
 
Informação n.º 116/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à Revista Loures 
Magazine, no valor de 117.000$00. 
 
 
 

Informação n.º 117/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à Vidraria Mil e 
Um, Lda., no valor de 275.989$00. 
 
Informação n.º 118/DAIE/CM 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à “Loja das 
Taças”, no valor de 8.190$00. 
 
Informação n.º 119/DAIE/CM 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à empresa 
“Vidraria Mil e Um”, no valor de 35.999$00. 
 
Informação n.º 120/DAIE/CM 
Data de despacho: 2000.05.19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à empresa 
“ORLIGRAFE”, no valor de 108.810$00. 
 
 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
ARQUIVADO POR PRESCRIÇÃO 
 
Processo n.º 483/SCO/98 
Nome: Externato “O Condestável”, Lda. 
Data de despacho: 2000.05.08 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
Data do despacho: 08.05.2000 
Concordar com o pagamento dos trabalhos de 
“execução de ramal no Polidesportivo do Olival do 
Pancas, instalações de apoio ao Polidesportivo” 
Freguesia da Pontinha, pelo valor total de Esc.: 
155.601$00, conforme despacho exarado na factura dos 
SMAS com o registo de entrada na CIMO 15267 de 
02.05.00. 
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Data do despacho: 17.05.2000 
Concordar com a adjudicação da empreitada das “novas 
instalações da Fiscalização e Polícia Municipal”, pelo 
valor de Esc.: 19.592.780$00 S/IVA incluído, nos 
termos da informação 198/DEC/2000 de 09.05.00. 
 
 
Processo n.º 703/DOM 
Data do despacho: 18.05.2000 
Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 
“Beneficiação da Rua do Pinhal Verde”, Freguesia de 
Caneças, no valor de Esc.: 1.345.500$00 C/IVA 
incluído, nos termos da informação 98/OS/2000 de 
15.05.00. 
 
 
Processo n.º 684/DOM 
Data do despacho: 22.05.2000 
Concordar com a adjudicação da empreitada “Acesso ao 
novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, 
Freguesia de Odivelas, pelo valor de 15.775.844$00 
S/IVA incluído, nos termos da informação 
186/DVEU/EC de 12.05.00. 
 
 
Processo n.º 203/PO-DOM 
Data do despacho: 22.05.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
elaboração do projecto referente à “EB1 nº 1 da 
Pontinha – Realização de Inspecção e Ensaio para 
diagnóstico e elaboração de parecer sobre as anomalias 
existentes”, pelo valor de Esc.: 2.160.000$00 S/IVA 
incluído, nos termos da informação 100/OS de 16.05.00. 
 
 
Processo n.º 219/PO-DOM 
Data do despacho: 22.05.2000 
Concordar com a adjudicação e rectificação da 
cabimentação do “Fornecimento e Instalação de 
Sinalização Luminosa Automática do Trânsito dos 
Cruzamentos da Avª de S. Pedro com a Avª 25 de Abril 
e Rua Stº André”, Freguesia da Pontinha, pelo valor 
total de Esc.:5.798.050$00 S/IVA incluído, nos termos 
da informação 183/DVEU/EC de 10.05.00 
 
 
Processo n.º 195/PV-DOM 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com a adjudicação e rectificação da 
cabimentação do “Fornecimento e Instalação de 
Sinalização Luminosa Automática do Trânsito do 
Entroncamento da Rua Luís de Camões coma Rua 
Almirante Gago Coutinho”, Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, pelo valor total de Esc.:3.665.990$00 
S/IVA incluído, nos termos da informação 
182/DVEU/EC de 10.05.00 

 
Processo n.º 263/PO-DOM 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com o inicio de um procedimento por 
Consulta Prévia para o “Fornecimento e Instalação de 
Sinalização Luminosa Automática do Trânsito do 
Cruzamento em Vale Pequeno” Freguesia da Pontinha, 
pelo Valor Base de Esc.: 4.400.000$00, nos termos da 
informação 159/DVEU/EC de 05.05.00. 
 
 
Data do despacho: 24.05.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública para várias ruas da Freguesia de 
Olival Basto, no valor de Esc.: 3.097.783$00 no qual o 
Município tem de comparticipar em 1.342.667$00 
S/IVA incluído, nos termos da informação 
218/DEC/AD de 16.05.00. 
 
 
Data do despacho: 24.05.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública em várias freguesias do Concelho 
de Odivelas, com as comparticipações que o Município 
tem que suportar, sendo: Várias ruas da Freguesia de 
Odivelas, valor da comparticipação Esc.: 503.488$00; 
Parque Infantil na Rua Maria Matos, Freguesia da 
Ramada, valor da comparticipação 465.545$00; Beco da 
Rua Miguel Silvestre Cruz, Freguesia de Caneças, valor 
da comparticipação 176.937$00; Passagem Pedonal no 
Largo Vieira Caldas, Freguesia de Caneças, valor da 
comparticipação Esc.: 133.176$00; Rua da Bica e 
Travessa 10 de Junho, valor da comparticipação Esc.: 
22.908$00 e escadarias entre as Ruas Diogo Silves e 
Nuno Tristão, Casal do Chapim, Freguesia de Odivelas, 
valor da comparticipação esc.: 425.596$00, nos termos 
da informação 217/DEC/AD de 16.05.00. 
 
Processo n.º 705-A/DOM 
Data do despacho: 26.05.2000 
Concordar com o pagamento do Auto de Medição nº 4 
dos trabalhos contratuais da empreitada “Polidesportivo 
do Bairro Olival do Pancas – Instalações de Apoio ao 
Polidesportivo”, Freguesia da Pontinha, no valor de 
11.055.959$00, nos termos da informação 
204/DEC/SAFO/VA de 10.05.00. 
 
 
Processo n.º 241/CA-DOM 
Data do despacho: 25.05.2000 
Concordar com o ajuste directo dos trabalhos para 
conclusão do Projecto do Jardim de Caneças, pelo valor 
de 470.000$00 C/IVA incluído, nos termos da 
informação 105/OS/00 de 19.05.00 
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AMBIENTE 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data do despacho: 12.05.2000 
Concordar com a adjudicação da execução do Jardim da 
Praceta dos Marinheiros, Freguesia da Pontinha, pelo 
valor total de Esc.: 8.937.846$00 C/IVA incluído, nos 
termos da informação 211/TR/00 de 12.05.00. 
 
 
Data do despacho: 22.05.2000 
Concordar com a “Aquisição de material para Jardins de 
Infância e IPSS” no âmbito das Comemorações do Dia 
do Ambiente, no valor total de Esc.: 145.080$00 C/IVA 
incluído, nos termos da informação 6/IB/00 de 16.05.00. 
 
 
Processo n.º 24/2000/OL-DA/EV 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com a “Adjudicação do Jardim das Bombas 
de Gasolina”, Freguesia de Olival Basto, pelo valor de 
Esc.: 4.597.460$00 S/IVA incluído, nos termos da 
informação 220/TR/2000 de 16.05.00. 
 
 
Processo n.º 52/2000/PV-DA/EV 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com a adjudicação da execução da rede de 
iluminação do Parque Infantil das traseiras do Externato 
da Póvoa de Santo Adrião, sito na Rua . Nuno Álvares 
Pereira, pelo valor de 693.503$00 C/IVA incluído, nos 
termos da informação 217/TR/2000 de 15.05.00. 
 
 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com a adjudicação da “Instalação do sistema 
de rega e automatização na Escola do Bairro de S. 
Jorge, Freguesia da Ramada, pelo valor de 453.024$00 
C/IVA incluído, nos termos da informação 
216/TR/2000 de 15.05.00. 
 
 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com a adjudicação da execução do espaço 
verde no Bairro de S. Jorge, Freguesia da Ramada, pelo 
valor de 693.248$00 C/IVA incluído, nos termos da 
informação 215/TR/2000 de 15.05.00. 
 
 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com a adjudicação da execução da rede de 
iluminação do parque Infantil da Cruz Vermelha, sito na 

Praceta Anselmo Braancamp, Freguesia da Póvoa Santo 
Adrião, pelo valor de 892.268$00 C/IVA incluído, nos 
termos da informação 218/TR/2000 de 15.05.00. 
 
 
Data do despacho: 23.05.2000 
Processo n.º 14/2000/OD-DA/EV 
Concordar com o pagamento da aquisição de 100 
bancos de Jardim, solicitados pela Junta de Freguesia de 
Odivelas, pelo valor de Esc.:3.919.500$00, nos termos 
da informação 206/TR/2000 de 05.05.00. 
 
 
Data do despacho: 23.05.2000 
Concordar com o pagamento dos espectáculos 
realizados nos dias 26, 27 e 28 de Abril, no âmbito da 
iniciativa “Planeta Maravilha”, nos valores de Esc.: 
348.333$00; 375.833$00 e 375.833$00, nos termos da 
informação 20/PL/2000 de 15.05.00. 
 
 
Data do despacho: 26.05.2000 
Concordar com o pagamento da execução da obra do 
Parque Poetas de Abril, Freguesia da Pontinha, pelo 
valor de Esc.: 3.207.742$00, nos termos da informação 
230/TR/2000 de 22.05.00. 
 
 
DIVERSOS 
 
Concordar com o pagamento de anúncio publicado na 
revista “Loures Magazine”, no valor de 117.000$00, nos 
termos da informação 16/CT/00 de 16.05.00. 
 
 
Concordar com a ajudicação dos trabalhos de 
distribuição de folhetos do Departamento de Ambiente 
pelo valor de 720.000$00 S/IVA incluído, nos termos da 
informação 20/CT/00 de 25.05.00. 
 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
 
2000.04.17 
 
 
Nota de encomenda n.º 1903 
Aquisição de tampas de sanita pelo valor de 4.066$00 
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2000.05.05 
 
 
 
Informação n.º 331/AC/00 
Aquisição de jornais pelo valor de 115.500$00 
 
 
2000.05.08 
 
 
Nota de encomenda n.º 1944 
Aquisição de caixa de primeiros Socorros pelo valor de 
14.625$00 
 
Nota de encomenda n.º 1999 
Aquisição de material diverso pelo valor de 10.125$00 
 
Nota de encomenda n.º 2081 
Aquisição de ração para cães pelo valor de 38.025$00 
 
Nota de encomenda n.º 2100 
Aquisição de cesto de papeis pelo valor de 3.042$00 
 
 
2000.05.12 
 
 
 
Nota de encomenda n.º 2138 
Aquisição de pilhas pelo valor de 1.544$00 
 
Nota de encomenda n.º 2139 
Aquisição de capas pelo valor de 2.238$00 
 
Nota de encomenda n.º 2140 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
4.336$00 
 
Nota de encomenda n.º 2141 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
1.580$00 
 
Nota de encomenda n.º 2142 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
673$00 
 
Nota de encomenda n.º 2143 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
39.998$00 
 
Nota de encomenda n.º 2144 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
13.361$00 
 
 

Nota de encomenda n.º 2145 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
3.686$00 
 
Nota de encomenda n.º 2151 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 62.595$00 
 
Nota de encomenda n.º 2153 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
1.252$00 
 
Nota de encomenda n.º 2155 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
11.876$00 
 
Nota de encomenda n.º 2156 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
2.527$00 
 
Nota de encomenda n.º 2157 
Aquisição de suportes para rato pelo valor de 440$00 
 
Nota de encomenda n.º 2158 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
866$00 
 
Nota de encomenda n.º 2159 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
1.938$00 
 
Nota de encomenda n.º 2160 
Aquisição de prateleiras pelo valor de 665$00 
 
 
2000.05.15 
 
 
 
Nota de encomenda n.º 2161 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
14.472$00 
 
Nota de encomenda n.º 2161 A 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
1.854$00 
 
Nota de encomenda n.º 2162 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
11.216$00 
 
Nota de encomenda n.º 2163 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
34.398$00 
 
Nota de encomenda n.º 2165 
Aquisição de envelope pelo valor de 4.844$00 
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2000.05.16 
 
 
Nota de encomenda n.º 1835 
Aquisição de filtro para computador pelo valor de 
27.290$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 1855 
Prestação de serviço de técnico de som pelo valor de 
119.340$00 
 
Nota de encomenda n.º 1958 
Aquisição de bolos pelo valor de 59.846$00 
 
Nota de encomenda n.º 1964 
Aquisição de lápis e balões pelo valor de 836.550$00 
 
Nota de encomenda n.º 1915 
Aquisição de apitos pelo valor de 9.477$00 
 
Nota de encomenda n.º 1922 
Aquisição de guilhotina pelo valor de 65.052$00 
 
Nota de encomenda n.º 1947 
Aquisição de fotocopiadora pelo valor de 1.006.200$00 
 
Nota de encomenda n.º 1951 
Aquisição de livros pelo valor de 54.990$00 
 
Nota de encomenda n.º 1961 
Aquisição de cartões de visita pelo valor de 45.630$00 
 
Nota de encomenda n.º 2052 
Aquisição de flâmulas pelo valor de 90.675$00 
 
Nota de encomenda n.º 2055 
Aquisição de flâmulas pelo valor de 51.188$00 
 
Nota de encomenda n.º 2062 
Aquisição de fotocopiadora pelo valor de 1.006.200$00 
 
Nota de encomenda n.º 2092 
Aquisição de cartões de visita pelo valor de 49.140$00 
 
Nota de encomenda n.º 2103 
Aquisição de material diverso pelo valor de 144.027$00 
 
Nota de encomenda n.º 2106 
Aquisição de montagem de um palco pelo valor de 
1.076.400$00 
 
Nota de encomenda n.º 2110 
Aquisição de mobiliário pelo valor de 159.120$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 2051 

Aquisição de máquina de café pelo valor de 64.350$00 
 
Nota de encomenda n.º 2105 
Aquisição de material diverso pelo valor de 66.690$00 
 
 
2000.05.17 
 
 
Nota de encomenda n.º 1962 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
9.239$00 
 
Nota de encomenda n.º 2150 
Aquisição de organizers pelo valor de 39.780$00 
 
Nota de encomenda n.º 2169 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
129.870$00 
 
Nota de encomenda n.º 2173 
Aquisição de carimbos pelo valor de 19.422$00 
 
Nota de encomenda n.º 2185 
Aquisição de material de limpeza pelo valor de 
13.704$00 
 
 
2000.05.18 
 
 
Nota de encomenda n.º 2024 
Aquisição de material diverso pelo valor de 4.967$00 
 
 
2000.05.19 
 
 
Nota de encomenda n.º 1950 
Aquisição de software pelo valor de 1.210.763$00 
 
Nota de encomenda n.º 1994 A 
Aquisição de material secretaria pelo valor de 
14.244$00 
 
Nota de encomenda n.º 2022 
Aquisição de porta chaves pelo valor de 4.446$00 
 
Nota de encomenda n.º 2034 
Aquisição de guilhotina pelo valor de 50.720$00 
 
Nota de encomenda n.º 2038 
Aquisição de software ngxis pelo valor de 1.111.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 2043 
Aquisição de carrinho mão, porta paletes pelo valor de 
167.661$00 
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Nota de encomenda n.º 2046 
Aquisição de brindes pelo valor de 2.084.920$00 
 
Nota de encomenda n.º 2048 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
7.066$00 
 
Nota de encomenda n.º 2049 
Aquisição de estetoscópio e outros pelo valor de 
23.851$00 
 
Nota de encomenda n.º 2063 
Aquisição de gps portátil pelo valor de 76.554$00 
 
Nota de encomenda n.º 2067 
Aquisição de lintex; fio eléctrico pelo valor de 
184.275$00 
 
Nota de encomenda n.º 2101 
Aquisição de tábua de passar a ferro e ferro pelo valor 
de 26.793$00 
 
Nota de encomenda n.º 2102 
Aquisição de livro função pública pelo valor de 
2.969$00 
 
Nota de encomenda n.º 2104 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
24.008$00 
 
Nota de encomenda n.º 2109 
Aquisição de bilhas pelo valor de 30.660$00 
 
Nota de encomenda n.º 2166 
Aquisição de papel de fotocopia pelo valor de 
2.877.323$00 
 
Nota de encomenda n.º 2186 
Serviço de limpeza pelo valor de 224.640$00 
 
Nota de encomenda n.º 2194 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
20.432$00 
 
Nota de encomenda n.º 2196 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
11.162$00 
 
Nota de encomenda n.º 2197 
Aquisição de envelopes pelo valor de 7.956$00 
 
Nota de encomenda n.º 2198 
Aquisição de rolo MB pelo valor de 17.550$00 
 
Nota de encomenda n.º 2201 
Aquisição de x-atos pelo valor de 225$00 

 
Nota de encomenda n.º 2202 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
14.859$00 
 
 
2000.05.22 
 
Nota de encomenda n.º 1916 
Aquisição de sapatos pelo valor de 20.007$00 
 
Nota de encomenda n.º 1917 
Aquisição de sapatos pelo valor de 1.338$00 
 
Nota de encomenda n.º 1969 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
58.921$00 
 
 
2000.05.24 
 
 
Nota de encomenda n.º 2204 
Aquisição de dossiers pelo valor de 44.358$00 
 
Nota de encomenda n.º 2205 
Aquisição de café pelo valor de 21.856$00 
 
Nota de encomenda n.º 2206 
Aquisição de fio pelo valor de 3.510$00 
 
Nota de encomenda n.º 2207 
Aquisição de pés de elefante pelo valor de 47.970$00 
 
Nota de encomenda n.º 2208 
Aquisição de pano amarelo pelo valor de 45.630$00 
 
Nota de encomenda n.º 2210 
Aquisição de esferográficas pelo valor de 3.124$00 
 
Nota de encomenda n.º 2212 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
27.140$00 
 
Nota de encomenda n.º 2214 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
103.737$00 
 
Nota de encomenda n.º 2216 
Aquisição de esquadros pelo valor de 773$00 
 
Nota de encomenda n.º 2218 
Aquisição de carimbo pelo valor de 8.424$00 
 
Nota de encomenda n.º 2219 
Aquisição de café pelo valor de 10.928$00 
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Nota de encomenda n.º 2220 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
358$00 
 
Nota de encomenda n.º 2227 
Aquisição de material de limpeza pelo valor de 
272.189$00 
 
Nota de encomenda n.º 2228 
Aquisição de material diverso pelo valor de 62.654$00 
 
Nota de encomenda n.º 2229 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
11.642$00 
 
Nota de encomenda n.º 2230 
Aquisição de papel autocolante pelo valor de 5.686$00 
 
Nota de encomenda n.º 2232 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
1.451$00 
 
Nota de encomenda n.º 2237 
Aquisição de café pelo valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 2238 
Aquisição de café pelo valor de 10.928$00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
PARA O ANO 2000 

 
 
 

A deliberação da Comissão Instaladora do pretérito dia 
18 de Abril que aprovou a Tabela de Taxas e Licenças 
para o ano 2000 (Boletim Municipal Ano 1 – N.º 3) 
mereceu, em 10 de Maio de 2000, o parecer favorável 
dos Senhores  
Presidente da Junta de Freguesias de Caneças 
Presidente da Junta de Freguesia de Famões 
Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas 
Presidente da Junta de Freguesia da Pontinha 
Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião 
Presidente da Junta de Freguesia de Olival Basto 
Presidente da Junta de Freguesia da Ramada  
Presidente da Assembleia de Freguesia de Caneças 
Presidente da Assembleia de Freguesia de Famões 
Presidente da Assembleia de Freguesia de Odivelas 
Presidente da Assembleia de Freguesia da Pontinha 
Presidente da Assembleia de Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião 
Presidente da Assembleia de Freguesia de Olival de 
Basto 
 
Os pareceres dos Senhores Presidentes das Juntas e das 
Assembleias das Freguesias foram emitidos por força do 
estabelecido no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 48/99 de 16 
de Junho.  
 
Na tabela já publicada verificou-se a existência de um 
erro – na alínea a) do n.º 4 do Artigo 37.º onde se lê 
1.580$00 deve ler-se 1600$00   7.98 -, pelo que se 
procede à respectiva republicação. 

 
 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO 2000 
 

Lei Habilitante 

 
A presente Tabela de Taxas assenta no determinado em Art.º 4º, 16º e 
19º da Lei 42/98 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.º 1º 

 
 

Nº1 A Comissão Instaladora pode, por deliberação, isentar 
parcial ou totalmente de taxas as licenças para obras 
promovidas por pessoas colectivas de direito público ou 
de utilidade pública administrativa, por associações 
culturais, desportivas ou recreativas, por cooperativas de 
construção de habitações económicas, quando se destinem 
directamente à realização dos seus fins, bem como 
entidades de interesse municipal sem fins lucrativos. 
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nº2 A Comissão Instaladora pode ainda deliberar isentar total 
ou parcialmente de taxas as licenças para obras 
promovidas por quaisquer entidades quando as obras a 
licenciar constituam execução de Contratos de 
Desenvolvimento de Habitação. 

  
Art.º 2º Salvo deliberação da Comissão Instaladora em contrário, 

poderão fazer-se verbalmente os pedidos de renovação de 
licenças da competência da mesma Comissão Instaladora. 

  
Art.º 3º As taxas diárias, semanais, mensais ou anuais são devidas 

por cada dia, semana, mês, ano ou fracção, e a sua 
validade, com excepção das respeitantes às licenças de 
obras, caduca em qualquer caso no final do ano em que 
forem liquidadas. 

  
Art.º 4º A Tabela das Taxas e Licenças não é aplicada às 

Associações de Bombeiros, Colectividades Desportivas, 
Culturais, Recreativas e outras Instituições de Carácter 
Social, mediante apresentação dos respectivos Estatutos 
por deliberação da Comissão Instaladora. 

 
 

CAPITULO I 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
 

 VALOR  
 Escudos Euros 
 
Art.º 5º Taxas a cobrar: 

(por unidade) 
 
 

nº 1 Afixação de editais relativo 
a pretensões que não sejam 
de interesse público. 

 
 

1.390$00 

 
 

6.93 
 
 

nº 2 Alvará de transladação de 
cadáveres 

 
Isento 

 

 
 

nº 3 Atestados 620$00 3.09 
 
 

nª 4 Autos de adjudicação ou 
arrematação de 
fornecimento ou 
semelhantes 

 
 
 

1.630$00 

 
 
 

8.13 
 
 

nº 5 Averbamentos, não 
Especificados noutro 
Capitulo 

 
 

430$00 

 
 

2.14 
 
 

nº 6 Buscas por cada ano, exceptuando o corrente ou aquele 
que expressamente se indique : 
O pagamento das taxas previstas neste número será 
efectuado no acto de apresentação da pretensão, podendo, 
a pedido do interessado, ser possibilitado o envio através 
da via postal do documento requerido 

 
 

a) aparecendo o objecto da 
busca 

 
430$00 

 
2.14 

b) não aparecendo o objecto 
da busca 

 
215$00 

 
1.07 

 

 
nº 7 Certidões e ou fotocópias autenticadas 

O pagamento das taxas previstas neste número será 
efectuado no acto de apresentação da pretensão, podendo, 
a pedido do interessado, ser possibilitado o envio através 
da via postal do documento requerido 

 
 

a) não excedendo duas 
páginas 

 
620$00 

 
3.09 

b) não excedendo dez 
páginas 

 
1.000$00 

 
4.99 

c) por cada página a mais, 
além das dez, ainda que 
incompleta 

 
 

410$00 

 
 

2.05 
 
 

nº 8 Certidões de recenseamento 
eleitoral 

 
Isento 

 

    
 
 

nº 9 Registo de minas e 
nascentes de água minero-
medicinais 

 
 

12.200$00 

 
 

60.85 
 
 

nº 10 Registo de documentos 
avulso 

 
Isento 

 

 
 

nº 11 Rubricas em livros, 
Processos, documentos 
quando legalmente exigidos 
- cada rubrica 

 
 
 

80$00 

 
 
 

0.40 
 
 

nº 12 Termos de abertura e 
encerramento em livros 
sujeitos a esta formalidade – 
cada livro 

 
 
 

740$00 

 
 
 

3.69 
 
 

nº 13 Termos de entrega de 
documentos juntos a 
processos cuja restituição 
haja sido autorizada 

 
 
 

740$00 

 
 
 

3.69 
 
 
nº 14 Termos de responsabilidade, 

identidade, idoneidade, 
justificação administrativa 
ou semelhante 

 
 
 

1.010$00 

 
 
 

5.04 
 
 

nº 15 Venda ambulante e feirantes: 
 
 

a) Emissão do cartão 1.300$00 6.48 
b) Renovação do cartão 1.000$00 4.99 

 
 

nº 16 Pela celebração de contratos de empreitada de obras 
públicas, o adjudicatário pagará, previamente à assinatura 
do contrato, as seguintes taxas, nos termos do nº4 do Art.º 
119º do DL 59/99 de 2 de Março: 

 
 

a) Por contrato 5.000$00 24.94 
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b) À quantia referida no nº anterior acresce sobre o total do 
valor, por cada 1.000$00 ou fracção: 

 
b 1) Até 200.000$00 8$00 0.04 
b 2) De 200.000$00 a 
1.000.000$00 

 
4$00 

 
0.02 

b 3) De 1.000.000$00 a 
10.000.000$00 

 
3$00 

 
0.01 

b 4) Acima de 
10.000.000$00, sobre o 
excedente 

 
 

2$00 

 
 

0.01 
 
 

nº 17 Pela celebração de contratos escritos de aquisição de bens 
e serviços, elaborados pelos serviços municipais, com 
excepção dos relativos aos Recursos Humanos, o 
adjudicatário pagará as seguintes taxas: 

 
a) por contrato 2.500$00 12.47 

 
b) à quantia prevista na alínea anterior acresce sobre o 
valor total do cobrado, por cada 1.000$00 ou fracção 

 
b1) até 200.000$00 4$00 0.02 
b2) de 200.000$00 a 
10.000.000$00 

 
2$00 

 
0.01 

b3) acima de 10.000.000$00 
sobre o excedente 

 
1$00 

 
0.005 

 
 

nº 18 Pelo fornecimento do caderno de encargos, programa de 
concurso e documentos similares referentes a processos de 
empreitadas de obras públicas ou de aquisição de bens e 
serviços, os interessados pagarão uma taxa, 
correspondente ao valor das fotocópias autenticadas do 
projecto, caderno de encargos e programa do concurso, 
nos termos do enunciado no nº 7 Art.º 5º. 

 
 
Art.º 6º    
 

nº 1 Fornecimento a pedido dos 
interessados de documentos 
necessários à substituição 
dos que tenham sido 
extraviados ou estejam em 
mau estado – cada 
documento 

 
 
 
 
 
 

430$00 

 
 
 
 
 
 

2.14 
 
 
 

CAPITULO II 
 

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO 
 

Secção I – Inscrição de Técnicos 
 
 

Art.º 7 
 
 

nº 1 Para assinar projectos e 
dirigir  obras 

 
16.300.$00 

 
81.30 

 
 

nº 2 A taxa definida no número anterior, quando devida por 
técnicos nos dois primeiros anos pós aquisição do título 
profissional ou académico é reduzida de 50 %. 
 

 
 

 
Secção II – Execução de Obras 

 
 

Art.º 8º Registo de Declarações de 
responsabilidade de 
Técnicos por Técnico e 
por cada obra 

 
 
 

3.300$00 

 
 
 

16.46 
 
 
Art.º 9º Taxas de apreciação ou reapreciação de pedido de 

licenciamento de obra 
 

nº 1 Em lotes inseridos em alvarás de loteamento: 
 

a) um fogo e seus anexos 5.870$00 29.28 
b) por cada fogo a mais 2.935$00 14.64 
c) por cada m2 para 
ocupação não habitacional 

 
50$00 

 
0.25 

 
nº 2 Em lotes autónomos ou em prédios rústicos: 

 
 

a) Por fogo e seus anexos 8.860$00 44.19 
b) Por cada fogo a mais 4.430$00 22.10 
c) Por cada m2 para 
ocupação não habitacional 

 
60$00 

 
0.30 

 
nº 3 Outros, exceptuando 

processos de obras simples 
 

7.520$00 
 

37.51 
 

nº 4 As taxas deste artigo serão reduzidas em 50%, quando os 
pedidos de licenciamento forem instruídos nos termos do 
Art. 5º do Dec. Lei nº 445/91 de 20 de Novembro. 

 
 
Art.º 10º Taxa geral a aplicar em todas as licenças, por cada mês: 
 

nº 1 Obras de construção novas 
de ampliação ou 
reconstrução por fogo 
incluindo seus anexos. 

 
 
 

980$00 

 
 
 

4.89 
    

nº 2 Obras de construção ou 
reconstrução por m2 de cada 
ocupação não habitacional 

 
 

40$00 

 
 

0.20 
    

nº 3 Modificações e outras obras 980$00 4.89 
 

nº 4 Nos casos de primeira prorrogação de licença serão 
liquidadas as taxas de acordo com o disposto nas alíneas 
anteriores, sendo a segunda prorrogação acrescida de 
adicional de 50%. 

 
 
Art.º 11º Taxas especiais a acumular com as do Artigo anterior 

quando devidas 
 

nº1 Construção, reconstrução ou 
modificação de muros de 
suporte ou de vedação ou 
outras vedações definitivas 
confinantes com a via 
pública, por metro linear 

 
 
 
 
 

340$00 

 
 
 
 
 

1.70 
    

nº2 Construção , reconstrução 
ou modificação de vedações 
provisórias confinantes com 
a via pública por metro 
linear 

 
 
 
 

185$00 

 
 
 
 

0.92 
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nº3 Construção, reconstrução ou 
modificação de terraços no 
prolongamento dos 
pavimentos dos edifícios ou 
quando sirvam de cobertura 
utilizável em logradouro, 
esplanada, etc, por metro 
quadrado ou fracção 

 
 
 
 
 
 
 

185$00 

 
 
 
 
 
 
 

0.92 
    

nº4 Abertura, ampliação ou 
fechamento de vãos de 
portas e janelas  nas 
fachadas dos edifícios após 
a licença de utilização, por 
unidade de vão modificado 

 
 
 
 
 

1.630$00 

 
 
 
 
 

8.13 
 
 

nº5 Obras de construção nova, de ampliação ou de 
reconstrução: 

 
 

a) Habitação Em áreas 
afectas aos fogos por metro 
quadrado 

 
 

290$00 

 
 

1.45 
   
b) Outras construções Por 
metro quadrado de cada 
ocupação 

 
 

430$00 

 
 

2.14 
   
Modificações e outras obras 290$00 1.45 
   
1. Após a licença de 
utilização, por fogo, 
incluindo seus anexos, ou 
por ocupação não 
habitacional modificada 

 
 
 
 

5.670$00 

 
 
 
 

28.28 
   
2. Modificações que 
originem aumentos de 
fogos, Incluindo seus 
anexos, por fogo 

 
 
 

8.140$00 

 
 
 

40.60 
   
- ocupações não 
habitacionais, por ocupação 

 
8.140$00 

 
40.60 

 
 

nº 6 Obras de beneficiação exterior: 
 
 

1) Edifícios – habitações por 
fogo 

 
990$00 

 
4.94 

2) Outras construções – por 
ocupação 

 
990$00 

 
4.94 

 
 

nº 7 Corpos salientes de construções, na parte projectada sobre 
vias públicas, logradouros ou outros lugares públicos sob 
administração municipal 

 
 

1) Varandas, alpendres 
integrados na construção, 
janelas de sacada e 
semelhantes 

 
 
 

2.270$00 

 
 
 

11.32 
   
2) Outros corpos salientes 
destinados a aumentar a 
superfície útil da edificação 

 
 

4.480$00 

 
 

22.35 
 

3) Só é admitida a projecção sobre a via pública até 1,20 m. 
 

 
nº 8 Demolições:   

    
 - edifícios, pavilhões ou 

congéneres, por piso 
demolido 

 
 

3.240$00 

 
 

16.16 
 

nº 9 Em caso de se verificar caducidade da licença de 
construção estando pendente, de aprovação municipal, 
projecto de alteração, quando da emissão da nova licença 
de construção as taxas do presente artigo serão calculadas 
abatendo o que haja sido pago quando da emissão anterior 
da licença. 

  
nº 10 Caso se verifique caducidade da licença em situação 

diferente daquela a que se refere o número anterior a nova 
licença de construção a emitir, desde que solicitada nos 
seis meses seguintes à verificação da caducidade, 
importará uma redução das taxas do presente artigo em  
75 %. 

  
 
Art.º 12º    
 

nº 1 As obras de conservação de prédios urbanos estão isentas 
de taxas. 

  
nº 2 São obras de conservação de prédios urbanos as obras de 

reparação e limpeza geral do prédio e suas dependências e 
todas as intervenções que se destinem a manter ou repor o 
prédio com o mínimo de habitabilidade ou funcionalidade. 

  
nº 3 Utilizando-se na obra depósito de materiais, andaimes ou 

ocupando-se a via pública, por um período superior a 15 
dias, são devidas as taxas pela ocupação da via pública por 
motivo de obras. 

 
 
Art.º 13º  
  

n.º 1 As medidas em superfície para o efeito do disposto nesta 
secção, abrangem a totalidade da área a construir, 
modificar ou reconstruir, incluindo a espessura das 
paredes, varandas, sacadas, marquises e balcões e a parte 
que em cada piso corresponde a caixas, vestíbulos das 
escadas, ascensores e monta cargas. 

  
n.º 2 Quando para a liquidação das taxas de licença houver que 

efectuar medições far-se-á arredondamento por excesso no 
total de cada espécie. 

  
n.º 3 A cada prédio corresponderá uma licença de obras 

  
n.º 4 Quando a obra tenha sido ou esteja a ser executada sem 

licença, ou com a licença caducada as taxas a aplicar às 
licenças a conceder serão iguais ao quíntuplo das taxas 
previstas e aplicáveis por força dos artigos 12.º ou 13.º. A 
determinação do tempo e área correspondente a parte dos 
trabalhos executados competirá à entidade licenciadora. 

  
n.º 5 O número anterior não é aplicável a todas as construções 

com projecto aprovado incluídas nos estudos de 
recuperação dos bairros de génese ilegal, embora iniciados 
antes da licença de construção. 

  
n.º 6 As licenças caducam nos termos previstos na lei. 

  
n.º 7 Tratando-se de obra dependente de aprovação de projecto, 

a caducidade da licença implica que a obra não poderá ser 
iniciada ou prosseguir sem que o projecto seja novamente 
apreciado. 
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n.º 8 A aprovação dos projectos de arquitectura caduca nos 

termos previstos na lei. 
 
 
 

Secção III – Ocupação dos espaços públicos por motivos de obras 
 
 

Art. 14º Ocupação dos espaços públicos delimitados por 
resguardos ou tapumes e implantação de andaimes. 

  
n.º 1 Tapumes ou outros resguardos até 30 dias ou fracção: 

Por metro quadrado ou fracção da superfície da via ou 
espaço público 

 
a) Até 100 metros 
quadrados 

 
805$00 

 
4.02 

   
b) Entre 101 e 200 metros 
quadrados 

 
660$00 

 
3.29 

   
c) Entre 201 e 300 metros 
quadrados 

 
525$00 

 
2.62 

   
d) Mais de 300 metros 
quadrados 

 
475$00 

 
2.37 

 
n.º 2 Andaimes – por andar ou pavimento a que correspondem 

(mas só na parte não defendida pelo tapume, isto é, a 
isenção ocorre sempre que a situação se contenha no n.º 1) 
– por metro linear ou fracção e por cada 30 dias ou 
fracção: 

 
a) Até 10 metros lineares 805$00 4.02 
   
b) Entre 11 e 20 metros 
lineares 

660$00 3.29 

   
c) Entre 21 e 30 metros 
lineares 

525$00 2.62 

   
d) Mais de 30 metros 475$00 2.37 

 
n.º 3 As taxas previstas no n.º 1 e n.º 2 deste artigo, 

relativamente a cada período de 30 dias ou fracção, além 
dos 12 primeiros, serão acrescidos de 30% 

  
Art. 15º Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos: 
  
 

n.º 1 Caldeira ou tubos de 
descarga de entulho, 
amassadouros, depósitos ou 
contentores de entulho ou 
materiais ou outras 
ocupações autorizadas para 
obra  por metro quadrado ou 
fracção e por um dia ou 
fracção 

 
 
 
 
 
 
 
 

185$00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.92 
    

n.º 2 Abertura de valas por metro 
quadrado por dia 

 
430$00 

 
2.14 

 
 
Art. 16º  
  

n.º 1 As licenças a que se referem as taxas dos artigos 14.º e 
15.º não podem terminar em data posterior à do termo da 
licença de obras a que respeitem 

  

n.º 2 Quando os tapumes e outros resguardos forem utilizados 
para publicidade que não seja constituída por simples 
cartazes as taxas a aplicar são elevadas  o dobro 

 
 

Secção IV – Utilização de edificações 
 
 

Art. 17º Licenças para habitação – 
por fogo e seus anexos 

 
1630$00 

 
8.13 

    
Art. 18º Licenças de ocupação para 

outros fins que não 
habitação por cada m2 ou 
fracção 

 
 
 

50$00 

 
 
 

0.25 
 
Art. 19º  

  
n.º 1 Nos prédios utilizados para habitação e para outros fins 

haverá lugar à cobrança das taxas dos artigos 17.º e 18.º 
  

n.º 2 Verificando-se a utilização sem licença, as taxas  
aplicáveis serão iguais ao triplo das taxas normais, 
independentemente da coima pela infracção, salvo as 
referidas às construções inseridas em operações de 
recuperação de áreas urbanas de génese ilegal em que as  
mesmas são reduzidas a 50% nas áreas de construção 
destinadas a moradias unifamiliares e bifamiliares e para 
75% nos restantes casos, na parte das edificações 
exclusivamente destinadas a habitação 

  
n.º 3 A taxa prevista no Art. 17.º, quando o fogo ultrapassar a 

área útil de 200 metros será acrescida de uma sobretaxa de 
25% do valor final devido 

  
n.º 4 As taxas referidas nos artigos 17.º e 18.ºsão devidas pela 

licença de utilização de edificação nova, reconstruída, 
ampliada ou alterada 

 
 

Secção V – Taxas relativas a áreas de construção a mais 
 
 

Art. 20º  
  

n.º 1 É devida a taxa de participação nas obras de construção e 
reforço de infra-estruturas e equipamentos nas seguintes 
condições: 

 
 a) Quando se verifique área 

de construção a mais por m2 
de aumento de área ou 
fracção 

 
 
 

16 100$00 

 
 
 

80.31 
 

b) Aplica-se o triplo da taxa fixada na alínea anterior 
quando se verifique construção que origine aumento de 
pisos, fogos ou ocupações 
 
c) A taxa referida na alínea a) serão reduzidas aos valores 
constantes do artigo 27.º na parte relativa a área de 
construção em varandas, alpendres integrados na 
construção e semelhantes mesmo que a sua parte 
projectada seja sobre o domínio público viário ou outros 
lugares públicos sob administração municipal 

 
n.º 2 Considera-se área de construção a mais aquela que 

ultrapassa os valores fixados no alvará de loteamento, no 
projecto de construção licenciado ou o índice estabelecido 
pelo regulamento aprovado para a zona, por cada lote ou 
parcela 
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n.º 3 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento, 

arrecadações afectas aos fogos e áreas de condomínio 
  

n.º 4 As disposições previstas neste artigo não prejudicam as 
diligências e formalidades legais prescritas na legislação 
em vigor 
 

 
 
 

Secção VI – Taxas por vistorias 
 
 

Art. 21º  Vistorias (incluindo deslocações e remunerações de peritos 
e outras despesas): 

  
n.º 1 Para licenças de utilização, constituição da  Propriedade 

Horizontal ou verificação de anomalias na construção: 
 

 a) Um fogo e seus anexos 
ou unidade de ocupação 
(estabelecimento, garagem, 
etc.) 

 
 
 

8140$00 

 
 
 

40.60 
 b) Por cada fogo ou unidade 

de ocupação a mais 
 

1630$00 
 

8.13 
    

nº 2 Outras vistorias, com 
excepção das requeridas 
para efeitos dos art.ºs 10º e 
12º do Regulamento Geral 
de Edifícios Urbanos e 
ainda das requeridas para 
efeitos do Regime de 
Arrendamento Urbano, 
salvo neste caso as que se 
destinem à constituição de 
contratos de arrendamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.300$00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.36 
 

nº 3 As vistorias excepcionadas no número anterior estão 
isentas do pagamento de taxas, sendo no entanto aplicável 
o disposto no nº 4 do presente artigo 

  
nº 4 O pagamento dos peritos não funcionários Municipais 

deverá ser feito directamente pelos interessados a esses 
peritos ou Entidades a que pertençam 

 
Art.º 22º As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas 

 
 
 

Secção VII – Viabilidade e informação prévia 
 
 

Art.º 23º  
 

 a) Viabilidade, aprovação ou 
parecer de localização ou 
informação prévia de 
qualquer natureza 

 
 
 

6.590$00 

 
 
 

32.87 
 

 b) Viabilidade, aprovação ou parecer de localização nos 
termos da legislação do licenciamento industrial; 

 
 Para Indústrias da classe A 654.000$00 3.262.14 
 Para indústrias da classe B 391.000$00 1.950.30 
 Para indústria da classe C 131.000$00 653.43 
 Para indústrias da classe D 33.000$00 164.60 
    

 c) Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou 
projecto nos termos da legislação de licenciamento dos 
empreendimentos turísticos, não previstos noutras 
disposições desta Tabela: 

  
 Para estabelecimento de luxo 95.000$00 473.86 
 Para estabelecimentos de 

cinco estrelas 
 

71.000$00 
 

354.15 
 Para estabelecimentos de 

quatro estrelas 
 

47.000$00 
 

234.44 
 Para quaisquer 

empreendimentos 
 

24.000$00 
 

119.71 
    
    

 
 d)Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou 

projecto nos termos da legislação de licenciamento 
comercial ou de serviços: 

    
 Para hipermercados 654.000$00 3.262.14 
 Para armazéns 391.000$00 1.950.30 
    
 e) Viabilidade, aprovação ou 

parecer de localização ou 
projecto nos termos da 
legislação de licenciamento 
comercial ou serviços, não 
previsto noutras disposições 
desta Tabela 

 
 
 
 
 
 

131.000$00 

 
 
 
 
 
 

653.43 
 
Art.º 24º  

    
n.º 1 Informação prévia sobre operações de loteamento e obras 

de urbanização nos termos da legislação sobre loteamento: 
  
 a) Prédios com área até 1 

hectare 
 

16.100$00 
 

80.31 
 b) Por cada hectare a mais ou 

fracção 
 

8.140$00 
 

40.60 
    

nº 2O pagamento das taxas previstas nesta secção será efectuada 
no acto de apresentação da pretensão, sem o que aquela não 
será recebida. 

 
 
 

Secção VIII – Taxas referentes a loteamentos 
 
 

Art.º 25º Taxa de apreciação do pedido de licenciamento do 
loteamento. 

    
nº 1 Habitacionais:   

    
 a) Até 10 fogos 32.100$00 160.11 
 b)de 11 até 50 fogos 121.000$00 603.55 
 c)de 51 até 200 fogos 319.000$00 1.591.17 
 d)mais de 200 fogos 479.000$00 2.389.24 
    

nº2 Indústrias ou serviços:   
    
 a)Até 30 lotes 16.300$00 81.30 
 b) mais de 30 lotes 32.300$00 161.11 
    

nº3 Projectos turísticos Isento  
    
    

Art.º 26º Alvará de licença de loteamento e de obras de urbanização 
: 

    
nº 1 Taxa geral 80.000$00 39..04 
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nº 2 A taxa do nº1 acresce:   

    
 - por cada unidade de 

habitação ou utilização 
 

1.630$00 
 

8.13 
    
 - por cada lote 4.000$00 19.95 
    

nº 3 Nos casos previstos no art.º 16º , nº 5 do Dec. Lei 448/91 
de 29 de Novembro acrescerá às taxas previstas nos 
números anteriores a taxa de compensação pela área para 
efeito quantificada no alvará de loteamento e que se 
liquidará pela seguinte forma: 

    
 a)Áreas situadas a Sul do 

traçado projectado para a 
Circular Regional Externa de 
Lisboa, por m2 ou fracção 

 
 
 

39.100$00 

 
 
 

195.03 
    
 b)Restantes áreas situadas a 

Norte do traçado projectado 
para a Circular Regional 
Externa de Lisboa, por m2 
ou fracção 

 
 
 
 

13.200$00 

 
 
 
 

65.84 
    

nº 4 Nos casos previstos no número anterior em áreas de 
reconversão urbanística de génese ilegal, 
predominantemente para habitação a taxa de compensação 
será fixada pela Comissão Instaladora no acto de aprovação 
do estudo de loteamento, ponderadas as áreas de cedência 
que os estudos já prevejam, pela seguinte forma: 

  
 a) Nas áreas de cedência para espaços verdes de utilização 

colectiva serão contabilizadas para desconto a áreas 
interiores dos lotes que não sejam objecto de implantação 
de qualquer construção ou impermeabilização do terreno; 

  
 b) A taxa de compensação pela áreas referidas na alínea a) 

será paga por cada proprietário dos respectivos lotes no 
momento da emissão da licença de construção na 
respectiva proporção dos parâmetros urbanísticos previstos 
para o lote; 

  
 c) As áreas de cedência para equipamentos de utilização 

colectiva serão pagas no acto da emissão do alvará de 
loteamento podendo ainda ser efectuadas por pagamento 
em espécie na construção de equipamentos de utilização 
colectiva em valor equivalente à importância da taxa 
liquidada; 

  
 d) A liquidação das taxas previstas neste número far-se-á 

pela seguinte fórmula: 
  
 d1) tc eq= (aeq – ace) [tc* ( aeq – ace) / aeq) ] 
  
 sendo: 
  
 tc eq – taxa de compensação de área de cedência para 

equipamentos de utilização colectiva; 
tc – taxa de compensação prevista no nº 3 deste artigo; 
aeq – área de cedência para equipamentos de utilização 
colectiva; 
ace – área de cedência para equipamentos de utilização 
colectiva prevista no estudo de loteamento; 

  
 d2) A taxa de compensação das áreas de cedência para 

espaços verdes de utilização colectiva será liquidada nos 
termos da alínea a) deste número e do nº 3 deste artigo; 

  

 e) Ponderadas as áreas de cedência para equipamentos de 
utilização colectiva e as necessidades globais da freguesia 
poderá a Comissão Instaladora autorizar que a taxa de 
compensação prevista na alínea c) do presente número seja 
paga no acto da emissão dos licenciamentos de construção 
na proporção dos parâmetros urbanísticos de cada lote, sem 
prejuízo da imposição de pagamento com a emissão do 
alvará de loteamento relativamente a algum ou alguns 
lotes. 

  
nº 5 Nos casos de aprovação de obras de urbanização não 

integradas em operação de loteamento as taxas serão 
liquidadas nos termos dos nºs 1 e 2 e nos termos do art.º 
27º. 

  
 
 
 

Secção IX – Taxa Municipal 
Pela realização de infra-estruturas 

 
 

Art.º 27º Taxa a pagar no acto da emissão do alvará de loteamento, 
m2 ou fracção de área a construir. 

    
nº 1 Habitação:   

    
 a) Até 2.000 metros 

quadrados 
 

1.900$00 
 

9.48 
    
 b) Entre 2.001 e 5.000 

metros quadrados 
 

1.850$00 
 

9.23 
    

 c)superior a 5.000 metros 
quadrados 

 
1.790$00 

 
8.93 

    
nº 2 Outras construções e áreas 

não afectas aos fogos 
 

585$00 
 

2.92 
    

nº 3 Taxa a cobrar por m2 de área 
a construir no acto da 
emissão da licença de 
construção ou documento 
que a substitua, em lotes, 
construídos ao abrigo do art º 
5º do Dec. Lei nº 448/91, de 
29 de Novembro 

 
 
 
 
 
 
 

740$00 

 
 
 
 
 
 
 

3.69 
nº 4 Taxa a cobrar por m2 de área 

a construir no acto da 
emissão da licença de 
construção sempre que para a 
constituição do lote onde se 
implanta a construção não 
tenha sido emitido alvará de 
loteamento 

 
 
 
 
 
 
 

1.230$00 

 
 
 
 
 
 
 

6.14 
    

nº 5 A taxa municipal pela realização de infra-estruturas é 
aplicável sem prejuízo da realização das obras de 
urbanização previstas na operação do loteamento pelo 
respectivo titular ou das obras de arranjo do local da obra 
pelo titular da licença 

  
nº 6 A taxa municipal pela realização de infra-estruturas acresce 

as taxas devidas nos termos do artigo anterior 
  

nº 7 A taxa municipal pela realização de infra-estruturas 
liquida-se: 

  
 a) Nos loteamentos urbanos por m2 de área de construção. 
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 b) Nos loteamentos urbanos por m2 de área de implantação 
da edificação ou outras ocupações no solo. 

  
 c) Nos loteamentos mistos aplicam-se as taxas anteriores 

na proporção do tipo das ocupações. 
  

nº 8 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento e 
as áreas de condomínios. 

  
nº 9 No caso de s verificar a situação prevista na alínea e) do nº 

2 do art.º 13 º do Dec – Lei 448/91 de 29 de Novembro, 
acrescem às taxas previstas na presente tabela os montantes 
definidos no instrumento que permita a aprovação da  
pretensão. 

 
 
 

Secção X – Disposições Diversas 
 
 
 

Art.º 28º Serviços Diversos relativos a construções e edificações 
    

nº 1 Averbamentos em processos 
ou licença de obra em nome 
do novo dono da obra 

 
 

4.860$00 

 
 

24.24 
    

nº 2 Fornecimento de novo 
boletim de responsabilidade 
e/ou folha de fiscalização, 
por cada um 

 
 
 

8.000$00 

 
 
 

39.90 
    

nº 3 Reprodução de desenhos em 
papel de cópia, heliográfica, 
ozalite ou semelhante – por 
m2 ou fracção 

 
 
 

590$00 

 
 
 

2.94 
    

nº 4 Reprodução de desenhos em 
papel reprolar e semelhante, 
ou reprodução manual a cor 
– por m2 ou fracção 

 
 
 

2.420$00 

 
 
 

12.07 
    

nº 5 Autenticação de documentos 
– por cada um 

 
800$00 

 
3.99 

    
nº 6 As taxas previstas nos nº1 e 2 do presente artigo serão 

pagas em simultâneo com a apresentação do pedido 
  

Nº7 As taxas previstas nos nºs 3,4, e 5 do presente artigo serão 
pagas num mínimo de 50% em simultâneo com a 
apresentação do pedido sempre que o seu valor estimado 
ultrapasse 3.000$00 ou 14.96 Euros 

  
Art.º 29º  
  

nº 1 As taxas referentes aos licenciamentos a que respeita o 
presente capitulo vencem no momento do levantamento do 
respectivo alvará ou titulo de licença, o qual só deve ser 
emitido quando se mostrem pagas as taxas liquidadas, 
salvo o disposto nos nºs 4º e 5º 

  
nº2 a) O pagamento das taxas referentes a participação em 

infra-estrutura poderá ser efectuado mediante requerimento 
do interessado em prestações mensais, trimestrais ou 
semestrais que em qualquer caso não poderão exceder dois 
anos 

  

 b) As prestações referidas na alínea anterior têm que ser 
totalmente liquidadas antes da homologação do auto de 
vistoria para efeitos de licenciamento, e serão actualizadas 
de acordo com a taxa de juro para operações activas da 
Caixa Geral de Depósitos 

  
 c) O pagamento das taxas do presente capitulo não 

referidas nas alíneas anteriores, desde que fundamentado 
por interesse público ou social, poderá ser autorizado a 
fazer-se em prestações trimestrais iguais, em número não 
superior a quatro, mediante requerimento dos interessados 
e de acordo com Deliberação da Comissão Instaladora, 
podendo em casos especiais ser dispensada a prestação de 
caução referida no art.º 30º. 

  
nº 3 A falta de pagamento de uma prestação, importa o 

vencimento de todas as prestações ulteriores e a caducidade 
da licença se prazo de 3 dias o titular da licença não 
efectuar o pagamento integral da taxa em dívida. 

  
nº 4 A requerimento dos interessados a C.I.M.O. pode aceitar 

em pagamento total ou parcial das taxas a que se refere o nº 
2 deste artigo, a entrega de bens imóveis, após avaliação 
pelos serviços Camarários. 

  
nº 5 Quando a taxa seja paga mediante a dação em 

cumprimento a que se refere o nº 4 poderá ser emitido o 
alvará ou aceite e fixado o valor dos bens, no caso de se ter 
verificado a entrega mediante acto juridicamente válido. 

  
Art.º30º A emissão da licença ou alvará cujo pagamento de taxas 

tenha sido autorizado em prestações de acordo com alínea 
c) do nº 2 do art.º 28º, depende de prévia prestação de 
caução. 

  
Art.º 31º  
  

nº 1 As construções predominantemente destinadas ao turismo, 
indústria, agricultura e pecuária beneficiam da redução de 
25% a aplicar sobre as taxas previstas nos artºs 10º e 11º. 
Caso a sede social esteja localizada no Concelho, a redução 
será de 50%. O pagamento poderá ser feito em prestações 
dentro do prazo de um ano por deliberação da Comissão 
Instaladora e desde que prestada a caução equivalente ao 
montante total. 

  
nº 2 As intervenções, sejam de construção, reconstrução ou 

modificação, em Núcleos Antigos delimitados de níveis 1 e 
2 aprovados em reunião da Comissão Instaladora, 
beneficiam de redução de 50% a aplicar sobre as taxas 
previstas nos artº 10º e 11º. 

  
Art.º 32º  
  

nº 1 Nas operações de reconversão de áreas urbanas de génese 
ilegal, as taxas do presente capitulo serão reduzidas a 50% 
nas áreas de construção destinadas a moradias 
unifamiliares e bifamiliares e a 75% nos restantes casos, na 
parte das edificações exclusivamente destinadas a 
habitação podendo a taxa de infra-estruturas, mediante 
deliberação da Comissão Instaladora, ser paga no momento 
da emissão do alvará de licença de cada construção. 

  
nº 2 As situações abrangidas pelas isenções parciais previstas 

no nº 1 ficam isentas do pagamento de taxas previstas no 
art.º 9º. 
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nº 3 A redução no nº 1 e a isenção no nº 2 não serão aplicáveis 
nos casos em que os pedidos de licenciamento das 
construções não obtenham a emissão da respectiva licença 
de construção, por inércia dos proprietários, nos três anos 
subsequentes à emissão do alvará de loteamento. 

  
Art.º 33º  

  
nº 1 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável às áreas de 

construção para serem cedidas ao Município. 
  

nº 2 A Comissão Instaladora pode ainda deliberar isentar das 
taxas constantes da presente Tabela de Taxas e Licenças o 
licenciamento de unidades hoteleiras e de restauração e 
similares cujo interesse para o turismo tenha sido 
reconhecido nos termos da lei. 

 
 
 

CAPITULO III 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

 
 

Art.º 34º Ocupação do espaço aéreo da via pública: 
    

nº 1 Guindaste e semelhantes – 
por ano 

 
6.400$00 

 
31.92 

    
nº 2 Alpendres fixos ou 

articulados, não integrados 
nos edifícios – por metro 
linear de frente ou fracção e 
por ano: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 a)até 1 metro de avanço 1.630$00 8.13 
    
 b)de mais de 1 metro de 

avanço 
 

2.660$00 
 

13.27 
    

nº 3 Toldos – por metro linear de 
frente ou fracção e por ano: 

  

    
 a)até 1 metro de avanço 505.$00 2.52 
    
 b)de mais de 1 metro de 

avanço 
 

600$00 
 

2.99 
    

nº 4 Sanefa de toldos ou 
alpendres – por ano 

 
340$00 

 
1.70 

    
nº 5 Fita anunciadora – por m2 e 

por mês 
 

505$00 
 

2.52 
    

nº 6 Passarelas e outras 
construções ou ocupações do 
espaço aéreo – por m2 ou 
fracção de projecção sobre a 
via pública e por ano 

 
 
 
 

900$00 

 
 
 
 

4.49 
    

 
Art.º 35º Equipamento dos concessionários dos serviços públicos 

    
nº 1 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por 

metro linear ou fracção e por ano 
    
 a) com diâmetro até 20 cm 150$00 0.75 
    
 b)com diâmetro superior a 

20 cm 
 

300$00 
 

1.50 
    

nº 2 Postos de Transformação, Cabinas Eléctricas ou 
semelhantes por m3 ou fracção e por ano 

    
 a) até 3 m3 8.000$00 39.90 
    
 b)por cada m3 a mais ou 

fracção 
 

2.300$00 
 

11.47 
    

nº 3 Cabina Telefónica ( por 
cada e por ano) 

 
10.000$00 

 
49.88 

    
Art.º 36º Construções ou instalações especiais no solo ou no 

subsolo. 
    

nº 1 Construções ou instalações provisórias por motivos de 
festejos ou outras celebrações ou para exercício de 
comércio ou indústria – por m2 ou fracção: 

    
 a)por dia 110$00 0.55 
    
 b)por semana 430$00 2.14 
    
 c)por mês 1.630$00 8.13 
    

nº 2 Depósitos subterrâneos com 
excepção dos destinados a 
bombas abastecedoras – por 
m3 ou fracção e por ano 

 
 
 

6.700$00 

 
 
 

33.42 
    

nº 3 Quiosques por m2 ou fracção e por mês: 
    
 a) permanentes 1.240$00 6.19 
    
 b)temporários 2.000$00 9.98 
    

nº 4 Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos 
nºs anteriores, por m2 ou fracção e por mês 

    
 a)permanentes 1.240$00 6.19 
    
 b)temporários 2.000$00 9.98 
    

Art.º 37º    
    

nº 1 Outras ocupações   
    
 a)para suporte de fios 

telegráficos, telefónicos ou 
eléctricos – por ano 

 
 

815$00 

 
 

4.07 
    
 b)para decoração ( mastros) 

por dia 
 

2.580$00 
 

12.87 
    
 c)para colocação de 

anúncios - por mês 
 

3.250$00 
 

16.21 
    

nº 2 Vedações e outros 
dispositivos sobre os quais 
haja anúncios ou reclames 
por m2 da superfície do 
dispositivo utilizado na 
publicidade e por mês 

 
 
 
 
 

505$00 

 
 
 
 
 

2.52 
    

nº 3 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por 
metro linear ou fracção e por ano: 

    
 a)com diâmetro até 20 cm 140$00 0.70 
    
 b)com diâmetro superior a 

20 cm 
 

260$00 
 

1.30 
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nº 4 Esplanadas   
    
 a)Fechadas, fixas ou 

amovíveis, não integradas 
nos edifícios ( por m2 ou 
fracção e por mês) 

 
 
 

1.600$00 

 
 
 

7.98 
    
 b)Autónomas (por m2 ou 

fracção e por mês) 
 

1.200$00 
 

5.99 
    
 c)Abertas, incluindo mesas, 

cadeiras e guarda- sóis, com 
e sem estrado (por m2 ou 
fracção e por mês) 

 
 
 

600$00 

 
 
 

2.99 
    

nº5 Arcas de gelados, 
brinquedos mecânicos e 
equipamentos similares         
( por m2 ou fracção e por 
mês) 

 
 
 
 

1.500$00 

 
 
 
 

7.48 
    

nº6 Outras ocupações da via 
pública – por m2 ou fracção 
e por mês. 

 
 

730$00 

 
 

3.64 
    

Art.º 38º Disposições Diversas   
    

nº 1 Os tapumes e outras vedações utilizados na colocação de 
anúncios só dão lugar a cobrança da taxa de licença do nº2 
do art.º37º, se não lhes for aplicável o nº 2 do art.º 16º 

  
n.º 2 Sempre que se presuma a existência de mais de um 

interessado, poderá a Comissão Instaladora promover a 
arrematação em hasta pública do direito da ocupação, 
fixando livremente a respectiva base de licitação. 
O produto da arrematação será cobrado no acto da praça, 
salvo se o arrematante declarar que deseja efectuar o 
pagamento em prestações, devendo, nesse caso, pagar 
logo, pelo menos metade. O restante será dividido em 
prestações mensais seguidas, não superiores a seis, mas de 
modo a que a sua cobrança não ultrapasse o mês anterior 
ao último da ocupação. 
Em caso de nova arrematação terá direito de preferência, 
em igualdade de licitação, o anterior ocupante, salvo se a 
Comissão Instaladora tomar deliberação fundamentada em 
sentido diverso. 

  
nº3 Poderão ser isentas das taxas do nº 1 do art.º 36º as 

actividades de interesse social e sem fins lucrativos 
  

nº 4 As taxas da alínea b) do nº 5 do art.º 36º podem ser 
reduzidas ao limite que a Comissão Instaladora deliberar, 
desde que o interessado requeira e comprove ter uma 
deficiência permanente superior a 60% e uma situação 
económica insolvente ou precária. 

 
 
 

CAPITULO IV 
 
 

INSTALAÇÕES ABASTECEDORAS 
DE CARBURANTES LIQUIDOS, DE ARE ÁGUA 

 
Secção I – Licenças 

 
 

Art.º 39º Bombas de carburantes líquidos – por cada uma e por ano: 
    

nº1 Instaladas inteiramente na 
via pública 

 
235.000$00 

 
1.172.18 

    
nº2 Instaladas na via pública 

mas com depósito em 
propriedade particular 

 
 

141.000$00 

 
 

703.31 
    

nº3 Instaladas em propriedade 
particular mas com 
depósitos na via pública 

 
 

163.000$00 

 
 

813.04 
    

nº 4 Instaladas inteiramente em 
propriedade particular, mas 
abastecendo na via pública 

 
 

70.000$00 

 
 

349.16 
    
    

Art.º 40º Bombas de ar e água – por cada uma e por ano: 
    

nº 1 instaladas inteiramente na 
via pública 

 
16.200$00 

 
80.81 

    
nº 2 Instaladas na via pública 

mas com depósito ou 
compressor em propriedade 
particular 

 
 
 

12.200$00 

 
 
 

60.85 
    

nº 3 Instaladas em propriedade 
particular mas com depósito 
ou compressor na  via 
pública 

 
 
 

14.400$00 

 
 
 

71.83 
    

nº 4 Instaladas inteiramente em 
propriedade particular, mas 
abastecendo na via pública 

 
 

7.000$00 

 
 

34.92 
    
    

Art.º 41º Bombas volantes, 
abastecendo na via pública – 
por cada uma e por ano 

 
 

12.300$00 

 
 

61.35 
    
    

Art.º42º Tomadas de ar instaladas noutras bombas – por cada uma 
e por ano 

    
nº 1 Com compressor saliente na 

via pública 
 

11.400$00 
 

56.86 
    

nº 2 Com compressor ocupando 
apenas o subsolo da via 
pública 

 
 

9.680$00 

 
 

48.28 
    

nº 3 Com compressor em 
propriedade particular ou 
dentro de qualquer bomba, 
mas abastecendo na via 
pública 

 
 
 
 

5.660$00 

 
 
 
 

28.23 
    
    

Art.º 43º Tomadas de água, 
abastecendo na via pública – 
por cada uma e por ano 

 
 

5.660$00 

 
 

28.23 
    
    

Art.º44º Áreas de lavagem de veículos e outros serviços de apoio – 
por cada uma e por ano 

 a)instaladas total ou 
parcialmente na via pública 

 
150.000$00 

 
748.20 

 b)instaladas inteiramente em 
propriedade particular 

 
50.000$00 

 
249.40 
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Secção II – Disposições Diversas 
 

Art.º 45º Sempre que se presuma a existência de mais de um 
interessado na ocupação da via pública por instalações 
abastecedoras de carburantes líquidos de ar, e de água 
poderá a Comissão Instaladora promover a arrematação 
em hasta pública do direito à ocupação fixando livremente 
a respectiva base de licitação. O produto da arrematação 
será cobrado no acto da praça, salvo se o arrematante 
declarar que deseja efectuar o pagamento em prestações 
devendo, neste caso, pagar logo, pelo menos, metade. O 
restante será dividido em prestações mensais seguidas, não 
superiores a seis, mas de modo a que a sua cobrança não 
ultrapasse o mês anterior ao último da ocupação. 
Tratando-se de bombas abastecedoras a instalar na via 
pública, mas junto a garagens ou estações de serviço, terão 
preferência na arrematação os respectivos proprietários, 
quando em igualdade de licitação. 

  
Art.º 46º  

  
nº 1 A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da 

via pública com os tubos condutores que forem 
necessários à instalação. 

  
nº 2 As taxas do presente capitulo incluem apenas as 

ocupações da via pública absolutamente indispensáveis à 
instalação abastecedora de combustíveis. 

  
Art.º 47º O trepasse das instalações fixas que ocupem a via pública 

depende de autorização Municipal. 
  
Art.º 48º As taxas de licença de bombas para abastecimento de mais 

de uma espécie de carburante serão aumentadas de 50%. 
  
Artº 49º A substituição de bombas ou tomadas por outras da 

mesma espécie não está sujeita a cobrança de novas taxas. 
  
Art.º 50º  São bombas abastecedoras de carburante, as unidades 

físicas com uma ou duas fontes de abastecimento. 
  
Art.º 51º Em caso de instalação de bombas com mais de duas fontes 

de abastecimento, por cada fonte de abastecimento 
suplementar será cobrado 30% do valor estabelecido para 
a bomba. 

 
 
 

CAPITULO V 
 

CONDUÇÃO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS 
 

Secção I  - Licenças 
 
 

    
Art.º 52º De condução:   

    

nº 1 De ciclomotores 11.300$00 56.36 
    

nº 2 De veículos agrícolas 11.300$00 56.36 
 
Secção II – Taxas 
 
Art.º 53º Matrícula incluindo o custo 

da chapa e do livrete – por 
uma só vez: 

  

    

nº1 De veículos 1.130$00 5.64 
    

nº 2 Do cancelamento de 
veículos 

 
430$00 

 
2.14 

    
nº 3 Transferência de 

propriedade de veículos 
 

515$00 
 

2.57 
    

nº 4 Alteração de moradas em 
licenças ou em livretes 

 
515$00 

 
2.57 

    
nº 5 Segundas vias de 

documentos extraviados ou 
deteriorados 

 
 

515$00 

 
 

2.57 
    

nº 6 Revalidação de licenças de 
condução 

 
500$00 

 
2.49 

 
 

Secção III – Disposições Diversas 
 
 

Art.º 54º Estão isentos das taxas da Secção II os veículos 
pertencentes aos serviços do Estado, das Autarquias, das 
pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e 
aos deficientes. 

 
 
 

CAPITULO VI 
 

PUBLICIDADE 
 

Secção I – Licenças 
 
 

Art.º 55º Publicidade afecta a mobiliário urbano 
  

nº 1 Painéis ( por m2 ou fracção e por trimestre) 
 

 a)Ocupando a via pública 2.000$00 9.98 
    
 b)não ocupando a via 

pública 
 

1.500$00 
 

7.48 
    

nº 2 Anúncios electrónicos ( por m2 ou fracção e por trimestre) 
    
 a)no local onde o anunciante 

exerce a actividade 
 

23.000$00 
 

114.72 
    
 b)fora do local o anunciante 

exerce a actividade 
 

69.000$00 
 

344.17 
    

nº 3 Mupis, mastros – bandeiras, relógios, termómetros, 
colunas publicitárias e mupes (por m2 ou fracção e por 
trimestre) 

    
 a)ocupando a via pública 2.900$00 14.47 
    
 b)não ocupando a via 

pública 
 

2.200$00 
 

10.97 
    

nº 4 Bancas (por m2 ou fracção e 
por trimestre) 

 
1.500$00 

 
7.48 

    
nº 5 Abrigos (por m2 ou fracção 

e por trimestre) 
 

1.500$00 
 

7.48 
    

Art.º 56º Publicidade em edifícios ou em outras construções 
    

nº 1 Anúncios luminosos ou directamente iluminados ( por m2 
ou fracção e por ano) 
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 a) instalação e licença no 1º 
ano 

 
1.200$00 

 
5.99 

    
 b) renovação de licença 600$00 2.99 
    

nº 2 Anúncios não luminosos 
(por m2 ou fracção e por 
ano) 

 
 

2.500$00 

 
 

12.47 
    

nº 3 Frisos luminosos, quando 
sejam complementares dos 
anúncios e não entrem na 
sua medição – por metro 
linear ou fracção e por ano 

 
 
 
 

200$00 

 
 
 
 

1.00 
    

nº 4 Publicidade instalada em 
empenas ou fachadas 
laterais cegas ( por m2 ou 
fracção e por trimestre) 

 
 
 

200$00 

 
 
 

1.00 
    
    

Art.º 57º Publicidade em veículos 
 

  

    
nº 1 Veículos particulares – quando não relacionados com a 

actividade principal do respectivo proprietário (por 
veículo) 

    
 a) por mês 3.700$00 18.46 
    
 b) por trimestre 10.500$00 52.37 
    

nº 2 Veículos de empresas quando alusivas à firma proprietária 
( por veículo e por ano) 

    
 a) ciclomotores e motociclos 2.200$00 10.97 
    
 b) veículos ligeiros 8.000$00 39.90 
    
 c) veículos pesados 10.900$00 54.37 
    
 d) reboques e semi reboques 6.500$00 32.42 
    

nº 3 Veículos utilizados exclusivamente para o exercício de 
actividade publicitária ( por veículo e por m2) 

    
 a)por dia 1.500$00 7.48 
 b)por semana 6.100$00 30.43 
 c)por mês 22.800$00 113.73 
    

nº 4 Publicidade em transportes públicos 
    
 a) transportes colectivos       

( por m2 ou fracção, por 
anúncio e  por ano) 

 
 

3.300$00 

 
 

16.46 
    
 b)táxis (por viatura e por 

ano) 
 

16.200$00 
 

80.81 
    

nº 5 Publicidade em outros 
meios ( por m2 ou fracção, 
da face de anúncio) 

 
 
 

 
 
 

    
 a)por dia 2.000$00 9.98 
    
 b)por semana 8.000$00 39.90 
    
 c)por mês 26.500$00 132.18 

 
 
 

 
    

Art.º 58º    
    

nº 1 Publicidade em avionetas, helicópteros parapentes, pára-
quedas e outros semelhantes, bem como dispositivos 
aéreos cativos ( por dispositivo) 

    
 a)por dia 8.400$00 41.90 
    
 b)por semana 50.400$00 251.39 
    

nº 2 Fita anunciadora ( m2 ou 
fracção e por mês) 

2.000$00 9.98 

    
Art.º 59º Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios 

onde aqueles se encontrem: 
    

nº1 De jornais, revistas ou livros 
– por m2 ou fracção e por 
ano 

 
 

2.575$00 

 
 

12.84 
    

nº 2 De outros artigos – por m2 
ou fracção e por ano 

 
5.150$00 

 
25.69 

    
Art.º 60º Publicidade Sonora   

    
 Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros 

aparelhos sonoros fazendo emissões directas, com fins 
publicitários, na ou para a via pública: 

    
 a)por dia 1.200$00 5.99 
    
 b)por semana 5.800$00 28.93 
    

Art.º 61º Campanhas publicitárias de rua 
    

nº 1 Distribuição de panfletos  
( por dia e por local) 

 
12.600$00 

 
62.85 

    
nº 2 Distribuição de produtos 

 ( por dia e por local) 
 

3.800$00 
 

18.95 
    

nº 3 Provas de degustação ( por 
dia e por local) 

 
4.800$00 

 
23.94 

    
nº 4 Outras acções promocionais 

de natureza publicitária  
( por dia e por local ) 

 
 

4.000$00 

 
 

19.95 
    

Art.º 62 Publicidade dispersa   
    

nº 1 Bandeiras e pendões com 
fins comerciais ou outras 
(por cada e por mês) 

 
 

900$00 

 
 

4.49 
    

nº 2 Bandeirolas ( por m2 ou fracção e por trimestre) 
    
 a)Ocupando a via pública 3.900$00 19.45 
 b)não ocupando a via 

pública 
 

2.900$00 
 

   14.47 
nº 3 Publicidade em chapéus de 

sol ( por unidade e por ano) 
 

1.500$00 
 

7.48 
    

nº 4 Lonas em andaime por obra 
( por m2 ou fracção e por 
mês) 

 
 

400$00 

 
 

2.00 
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nº 5 Outra publicidade não 

incluída nos nºs anteriores 
(por m2 ou fracção) 

  

    
 a) por ano 3.800$00 18.95 
 b)por mês 1.250$00 6.2 
 c)por dia 130$00 0.65 
    

Art.º 63º Placas de proibição de 
afixação de anúncios – por 
cada uma e por ano 

 
 

835$00 

 
 

4.16 
 
 
 

Secção II – Disposições Diversas 
 
 

Art.º 64º As taxas são devidas sempre que os anúncios se divisem 
da via pública, entendendo-se para esse efeito como via 
pública, as ruas, estradas, caminhos, avenidas, praças e 
todos os demais lugares por onde transitem livremente 
peões ou veículos. 

  
Art.º 65º Sendo os anúncios ou reclamos total ou parcialmente 

escritos em estrangeiro, salvo quanto às firmas e marcas , 
será cobrado o dobro das taxas fixadas. 

  
Art.º 66º As licença dos anúncios fixos são concedidas apenas para 

determinado local. 
  

Art.º 67º No mesmo anúncio ou reclamo utilizar-se-á mais de um 
processo de mediação quanto só assim se puder 
determinar a taxa a cobrar. 

  
Art.º 68º Nos anúncios ou reclamos volumétricos a medição faz-se 

pela superfície exterior. 
  

Art.º 69º Consideram-se incluídos no anúncio ou reclamo os 
dispositivos destinados a chamar a atenção ao público. 

  
Art.º 70º Os trabalhos de instalação dos anúncios ou reclamos 

devem obedecer aos condicionamentos de segurança 
indispensáveis, mas não são passíveis de taxa de licença 
de obras. 

  
Art.º 71º A publicidade em veículos que transitem por vários 

Municípios apenas é licenciável pela Câmara do 
Município onde os proprietários individuais tenham 
residência permanente ou as empresas proprietárias ou 
locatárias tenham a sua Sede Social. 

  
Art.º 72º Não estão sujeitos a licença:/ 

  
nº 1 Os dizeres que resultem de imposição legal 

  
nº 2 A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada 

nos artigos à venda 
  

nº 3 Os distintivos de qualquer natureza destinados a indicar 
que nos estabelecimento onde estejam apostos se 
concedem regalias inerentes à utilização dos sistemas de 
crédito, ou outros análogos criados com o fim de facilitar 
viagens turísticas 

  
nº 4 As montras apenas com acesso pelo interior dos 

estabelecimentos ou que não tenham sobre a via pública 
saliência superior a 10 cm 

  
nº 5 Os anúncios respeitantes a serviços de transporte 

colectivos públicos concedidos. 

  
Art.º 73º Quando a publicidade do Art.º 56º, forem substituídos 

com frequência no mesmo local ou por outros de igual 
natureza, poderá conceder-se avença pela medida que 
represente a dimensão máxima, ficando a colocação dos 
anúncios sujeita a visto prévio dos serviços Municipais. 
Nestes casos a importância da avença será igual a quatro 
vezes a taxa que corresponderia a um anúncio da maior 
medida. 

  
Art.º 74º Se o mesmo anúncio for reproduzido, por período não 

superior a seis meses, em mais de dez locais, poderá 
estabelecer-se avença calculada pela totalidade desses 
anúncios, com desconto até 50%. 

  
Art.º 75º As actividades de interesse social e sem fins lucrativos 

podem ser isentas das taxas previstas no presente Capitulo. 
  

Parágrafo Único  A obtenção de parecer ou autorização para 
exibição de publicidade a prestar por entidades externas ao Município 
quando necessário, é da responsabilidade da entidade requerente, 
devendo ser anexa ao pedido de licenciamento de publicidade para 
efeitos de instrução do processo 

 
 
 

CAPITULO VII 
 

MERCADOS E FEIRAS 
OUTRAS ACTIVIDADES 

 
Secção I – Licenças de Actividades 

 
 

Art.º 76º Pelo exercício das seguintes actividades: 
  

nº 1 Produtor, vendendo 
directamente inscrição anual 

 
185$00 

 
0.92 

    
nº 2 Mandatário, comerciante, comissário ou agente de vendas: 

    
 a)inscrição 1.320$00 6.58 
    
 b)exercício, por mês 1.320$00 6.58 
    

nº 3 Exportador de peixe, ou outro vendedor ou fornecedor de 
peixe por grosso que não seja o próprio pescador 

    
 a)inscrição 1.320$00 6.58 
    
 b)exercício, por mês 505$00 2.52 
    

nº 4 Preparador de produtos:   
    
 a)Inscrição 590$00 2.94 
    
 b)exercício, por mês 990$00 4.94 
    

nº 5 Empregado utilizante – 
inscrição 

 
350$00 

 
1.75 

 
 

Secção II – Ocupação 
 

Sub. Secção I 
Mercados 

 
 

Art.º 77º Classificação dos Mercados   
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nº 1 Os Mercados do Concelho são classificados em quatro 
categorias 

  
nº 2 Nos Mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares 

de terrado sem bares ou mesas 
  

nº 3 As lojas e bancas classificam-se em quatro grupos de 
actividade 

  
Art.º 78º Mercados da primeira categoria 

  
nº 1 Lojas – por m2 e por mês   

    
 a) Grupo I 1.225$00 6.11 
    
 b) Grupo II 1.010$00 5.04 
    
 c) Grupo III 825$00 4.12 
    
 d) Grupo IV 670$00 3.34 
    

nº 2 Bancas por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
    
 a) Grupo I 140$00 0.70 
    
 b) Grupo II 120$00 0.60 
    
 c) Grupo III 110$00 0.55 
    
 d) Grupo IV 85$00 0.42 
    

Art.º 79º Mercados de segunda categoria: 
    

nº 1 Lojas por m2 e por mês   
    
 a) Grupo I 970$00 4.84 
    
 b) Grupo II 780$00 3.89 
    
 c) Grupo III 660$00 3.29 
    
 d) Grupo IV 505$00 2.52 
    

nº 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
    
 a) Grupo I 120$00 0.60 
    
 b) Grupo II 120$00 0.60 
    
 c) Grupo III 95$00 0.47 
    
 d) Grupo IV 75$00 0.37 
    

Art.º 80º Mercados de terceira categoria: 
    

nº 1 Lojas – por m2 e por mês:   
    
 a) Grupo I 875$00 4.36 
    
 b) Grupo II 740$00 3.69 
    
 c) Grupo III 670$00 3.34 
    
 d) Grupo IV 370$00 1.85 
    

nº 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
    
 a) Grupo I 95$00 0.47 
    
 b) Grupo II 85$00 0.42 
    

 c) Grupo III 75$00 0.37 
    
 d) Grupo IV 65$00 0.32 
    

Art.º 81º Mercados de quarta 
categoria: 

  

    
nº 1 Lojas – por m2 e por mês:   

    
 a) Grupo I 515$00 2.57 
    
 b) Grupo II 430$00 2.14 
    
 c) Grupo III 350$00 1.75 
    
 d) Grupo IV 260$00 1.30 
    

nº 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
    
 a) Grupo I 75$00 0.37 
    
 b) Grupo II 75$00 0.37 
    
 c) Grupo III 65$00 0.32 
    
 d) Grupo IV 65$00 0.32 
    

Art.º 82º Lugares de terrado sem 
utilização de materiais da 
Comissão – por m2 e por 
dia ( taxa igual em todos os 
mercados) 

 
 
 
 

75$00 

 
 
 
 

0.37 
    

Art.º 83º As lojas com comunicação com exterior é aplicada a taxa 
duplicada, relativamente à categoria e grupo de actividade 
em que se encontrem inseridas, sempre que utilizem essa 
circunstância para praticar horários alongados 
relativamente aos estabelecidos para o funcionamento dos 
mercados. 

  
Art.º 84º Às lojas dos mercados que tenham áreas superiores a 30 

m2 aplica-se um escalonamento das taxas em vigor, sobre 
as áreas que excedam 30m2, de acordo com os números 
seguintes: 

  
nº 1 Até 30 m2, taxa integral constante na Tabela 

    
nº 2 De 30 a 40 m2 – 75%   

    
nº 3 De 40 a 50 m2 – 50%   

    
nº 4 A partir de 50 m2 – 25%   

    
Art.º 85º As lojas existentes nos edifícios dos mercados com portas 

exclusivamente para o exterior e situadas em pisos 
desnivelados, desde que requeiram e lhes seja concedida 
autorização para funcionarem num horário diferenciado do 
estabelecido para os mercados, serão aplicadas as taxas 
correspondentes a categoria e grupo de actividade em que 
se encontram inseridas, acrescidas de 25 %. 

    
Art.º 86º Mercados por Categorias   

    
nº 1 1ª Categoria   

    
 Mercado Novo de Odivelas   
    
 Mercado Póvoa de Santo 

Adrião 
  

    
 Mercado Novo de Caneças   
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nº 2 2ª Categoria   

    
 Mercado Velho de Odivelas   
    

nº3 3ª Categoria   
    
 Mercado de Olival Basto   
    
 4ª Categoria   
    
 Todos os Mercados do 

Município de Odivelas 
  

    
Art.º 87º Classificação por actividade   

    
nº 1 a) Grupo I Talhos  

    
 b) Grupo II Cantinas, frangos assados 
    
 c) Grupo III Mercearias, leitarias, 

padarias 
   
 d) Grupo IV Artesanato, embalagens e 

outros 
   

nº 2 Bancas  
   
 a) Grupo I Peixe fresco 
   
 b) Grupo II Peixe congelado, criação, 

ovos, enchidos e assados 
   
 c) Grupo III Frutas, hortaliças, pão 

regional e bolos 
   
 d) Grupo IV Flores, plásticos , etc... 
   

 
 

Sub. Secção II – Feiras 
 
 

Art.º 88º Feiras anuais   
    

nº 1 Lugares de terrado sem 
frente para arruamento – por 
m2 e por dia 

 
 

65$00 

 
 

0.32 
    

nº 2 Lugares de terrado, com 
frente para arruamento – por 
metro linear até 2 m de 
fundo e por dia 

 
 
 

120$00 

 
 
 

0.60 
    

nº 3 Lugares de terrado para 
pistas de automóveis , 
aviões e carroceis e outros 
divertimentos afins – por 
m2 ou fracção e por dia 

 
 
 
 

185$00 

 
 
 
 

0.92 
    

nº 4 Lugares de terrado para 
circos – por m2 ou fracção e 
por dia 

 
 

65$00 

 
 

0.32 
    

Art.º 89º Feiras semanais, quinzenais 
ou mensais 

  

    
nº 1 Produtos hortícolas – por 

m2 e por dia 
 

65$00 
 

0.32 
    
    

nº 2 Artigos indiferenciados 
permitidos por lei até 6 m2 
– por m2 e por dia 

 
 

65$00 

 
 

0.32 
    

nº 3 Espaço superior a 6 m2 – 
por m2 e por dia 

 
75$00 

 
0.37 

    
Art.º 90º Disposições Diversas   

    
nº 1 Em casos de comprovado interesse público, humanitário 

ou tido por conveniente para o Município, podem ser 
isentas ou diminuídas pela Comissão as taxas constantes 
dos nºs 1,2,3, e 4 do Art.º 88º 

  
nº 2 Caso haja mais de um interessado na ocupação de terrado 

previsto no nº 3 do art.º 88º, deverá a Comissão 
Instaladora promover a arrematação em hasta pública do 
direito a ocupação 

  
nº 3 Poderá ser concedida pela Comissão Instaladora a 

ocupação gratuita de terrado com instalações para 
exposição, promoção de vendas (pecuária ou agricultura), 
e instalações para actividades de carácter social e cultural, 
sem fins lucrativos. 

 
 
 

Sub. Secção III 
 

Mercados e Feiras – Espaços Diversos 
 
 

Art.º 91º Venda a retalho   
    

nº 1 Taxas de terrado para venda de animais por animal e por 
dia 

    
 a)Bovinos adultos 120$00 0.60 
    
 b)Bovinos adolescentes 90$00 0.45 
    
 c)Equídeos 110$00 0.55 
    
 d)Asininos 100$00 0.50 
    
 e)Ovinos e caprinos 70$00 0.35 
    
 f)Suínos 70$00 0.35 
    
 g)Crias 60$00 0.30 
    

Art.º 92º Venda por grosso – por m2 
e por dia 

 
215$00 

 
1.07 

    
Art.º 93º Local privativo para 

depósito e armazenagem – 
por m2 e por Dia 

 
 

60$00 

 
 

0.30 
    

Art.º 94º Local privativo para manutenção preparação e 
acondicionamento de produtos – por m2 e por dia 

    
nº 1 Em recinto fechado 90$00 0.45 

    
nº 2 No terrado 80$00 0.40 

    
Art.º 95º Outras instalações especiais   

    
nº 1 Por m2 e por dia 140$00 0.70 

    
nº 2 Por m2 e por mês 1.485$00 7.41 
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Art.º 96º Entrada de volumes, quando 
sobre eles não incida a taxa 
de ocupação referida em 
art.ºs anteriores – por cada 
dia 

 
 
 
 

90$00 

 
 
 
 

0.45 
    

Art.º 97º Sempre que se presuma a existência de mais de um 
interessado na ocupação poderá a Comissão Instaladora 
promover a arrematação em hasta pública do direito à 
ocupação com o mínimo de cada lanço de 135$00 ou 0.67 
Euros para locais de terrado e de 640$00 ou 3.19 Euros 
para outros locais. A cobrança do produto de arrematação 
será efectuada no acto da praça, podendo também ser paga 
em prestações, se a Comissão o autorizar. 

  
Art.º 98º As fracções de metro linear ou de metro quadrado 

arredondam-se sempre por excesso e, conforme os casos, 
para metade ou para a unidade metro. Quando a medição, 
estando prevista na Tabela por metro linear, só poder ser 
feita em m2 ou vice-versa, as respectivas taxas aplicar-se-
ão segundo a equivalência de um metro linear de frente , 
por dois metros quadrados. 

  
Art.º 99º As taxas diárias podem também ser cobradas por semana 

ou por mês e as mensais por dia ou por semana, quando 
isso convier à natureza da ocupação e à organização do 
mercado ou feira. 

  
Art.º 100º O direito à ocupação de mercados ou feiras é por natureza 

precária. 
 
 
 

Secção III – Serviços Diversos 
 
 

Art.º 101º Arrecadação em armazéns ou depósitos comuns dos 
mercados ou feiras – cada volume 

    
nº 1 Por dia 100$00 0.50 

    
nº 2 Por semana 400$00 2.00 

    
nº 3 Por mês 1.160$00 5.79 

    
Art.º 102º Manutenção e guarda de 

volumes ou taras deixadas 
nos lugares de terrado desde 
a hora do fecho do mercado 
ou feira até à sua abertura – 
por volume e por dia 

 
 
 
 
 

100$00 

 
 
 
 
 

0.50 
    

Art.º 103º Estacionamento nos 
mercados ou feiras de 
veículos de transporte , 
quando haja parque ou 
recinto próprio – por cada 
período de 12 horas ou 
fracção e por veículo 

 
 
 
 
 
 

Isento 

 

    
Art.º 104º Utilização de materiais ou outros artigos municipais, 

quando não incluídos na taxa de ocupação 
    

nº 1 Balanças – por cada pesagem 
    
 a) Em básculas para 

veículos ou de grandes 
volumes 

 
 

90$00 

 
 

0.45 
    
 b)Noutras balanças 55$00 0.27 
    

nº 2 Tanques de lavagem – por 
cada lavagem 

 
55$00 

 
0.27 

    
nº 3 Outros utensílios materiais e 

artigos municipais – por 
unidade e por dia 

 
 

110$00 

 
 

0.55 
    

nº 4 Câmaras frigorificas   
    
 a)Por dia 80$00 0.40 
 b)Por mês 1.220$00 6.09 

 
 
 

CAPITULO VIII 
 

HIGIENE E SALUBRIDADE 
 

Secção I - Licenças 
 

Art.º 105º Vistorias   
    

nº 1 Vistorias a realizar para 
emissão de licenças 
previstas no presente 
capitulo 

 
 
 

7.900$00 

 
 
 

39.41 
    

nº 2 O pagamento da taxa será efectuado no acto da marcação 
da data da vistoria 

    
Art.º 106º Alvarás de Licenças de utilização para funcionamento de 

empreendimentos turísticos, de estabelecimentos de 
restauração e de bebidas ou títulos análogos: 

    
nº 1 Estabelecimentos turísticos   

    
 a)Estabelecimentos 

hoteleiros 
 

81.000$00 
 

404.03 
    
 b)Meios complementares de 

alojamento turístico 
 

81.000$00 
 

404.03 
    
 c)Conjuntos turísticos 81.000$00 404.03 
    
 d)Parques de campismo 

públicos 
 

40.200$00 
 

200.52 
    

nº 2 As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) serão acrescidas 
da taxa prevista no art.º 18º 

    
nº 3 Estabelecimentos de 

restauração: 
  

    
a) Com fabrico próprio de 

pastelaria, panificação e 
gelados 

 
 

53.000$00 

 
 

264.36 
    

b) Restaurantes, marisqueiras, 
churrasqueiras, casas de 
pasto, pizzarias, snack-
bares, self-serviçes, eat 
driver , take-away, fast-food 
e estabelecimentos 
congéneres 

 
 
 
 
 
 
 

47.900$00 

 
 
 
 
 
 
 

238.92 
    

nº 4 Estabelecimentos de bebidas: 
    
 a)Com fabrico próprio de 

pastelaria, panificação e 
gelados 

 
 

53.000$00 

 
 

264.36 
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 b) Bares, cervejarias, cafés, 

pastelarias, confeitarias, 
boutiques de pão quente, 
cafetarias , casas de chá, 
gelatarias, tabernas, e 
estabelecimentos 
congéneres 

 
 
 
 
 
 

32.200$00 

 
 
 
 
 
 

160.61 
    

nº 5 Estabelecimentos de 
restauração e de bebidas 
com salas de dança 

 
 

81.000$00 

 
 

404.03 
    

nº 6 Os alvarás previstos na presente secção e desde que 
concedidos por períodos de tempo limitados, estão sujeitos 
ao pagamento de metade da taxa, que seria aplicada no 
caso de serem concedidos por tempo ilimitado 

    
nº 7 Os alvarás de licença de utilização para estabelecimentos 

ou os títulos análogos, bem como a alteração de qualquer 
dos elementos nele constantes, somente serão entregues , 
aos seus requerentes, depois de pagas as respectivas taxas. 

    
Art.º 107º Alvarás de licenças sanitária para: 

    
nº 1 Hipermercados, 

supermercados, mini-
mercados, mercearias, e 
depósitos de pão, armazéns 
de produtos alimentares, 
congelados ou não 

 
 
 
 
 

102$00 

 
 
 
 
 

0.51 
    

nº 2 Entreposto frigorifico 32.200$00 160.61 
    

nº 3 Outros estabelecimentos sujeitos a licenciamento sanitário 
nos termos da tabela constante da portaria 6065 de 
30.03.29 

    
 a) de 1ª classe 20.000$00 99.76 
    
 b) de 2ª classe 30.000$00 149.64 
    
 c) de 3ª classe   
    
 c1) peixarias 20.000$00 99.76 
    
 c2) talhos, depósitos 

alimentares, salsicharias 
 

30.000$00 
 

149.64 
    
 c3) supermercados 50.000$00 249.40 
    
 c4) Outros 30.000$00 149.64 
    

nº 4 Vistorias complementares 20% sobre a taxa do 
licenciamento 

    
nº 5 Vistorias Anuais por 

estabelecimento: 
  

    
 Peixarias 10.000$00 49.88 
    
 Talhos 20.000$00 99.76 
    
 Supermercados 50.000$00 249.40 
    
 Depósito de produtos 

alimentares 
 

30.000$00 
 

149.64 
    
 Outros ( restauração) 20.000$00 99.76 
    
    

Art.º 108º    
    

nº 1 O licenciamento dos estabelecimentos explorados por 
associações desportivas, recreativas e outras, pode ser 
isentos de taxas se a Comissão Instaladora o deliberar. 

  
nº 2 Quando seja requerido alvará para exploração no mesmo 

local, de serviços de restauração e de bebidas, em 
simultâneo e cumulativamente, serão cobradas apenas as 
taxas correspondentes ao que tenha a denominação, cuja 
taxa seja mais elevada 

  
nº 3 Se em estabelecimento já licenciado pretender exercer – se 

modalidade diversa haverá lugar a novo licenciamento 
aplicando-se as taxas dos art.ºs 109º e 110º 

  
nº 4 Pelas vistorias a realizar se outra não for fixada na Lei, 

será devida a taxa de 5.000$00 acrescida do valor da 
remuneração dos funcionários ou peritos e do custo dos 
transportes fixado nos mesmos termos do subsidio para o 
transporte particular na função pública 

  
nº 5 Averbamento no alvará do nome do novo explorador – 

50% do valor da taxa de concessão de alvará 
  

nº 6 2ª via do documento de 
alvará 

 
5.250$00 

 
26.19 

 
 
 

Secção II – Outras Taxas 
 
 

Art.º 109º Taxa de inspecção sanitária actualmente da 
responsabilidade do Ministério da Agricultura 

    
Art.º 110º Taxa de inspecção higieno-

sanitária de veículos de 
transporte de carne 

 
 

1.650$00 

 
 

8.23 
    

Art.º 111º Taxa de remoção e recolha de viaturas 
    

nº 1 Viaturas ligeiras   
    
 a) Remoção 4.350$00 21.70 
    
 b) Recolha por dia 435$00 2.17 
    

nº 2 Viaturas pesadas   
    
 a) Remoção 8.240$00 41.10 
    
 b) Recolha por dia 825$00 4.12 
    

Art.º 112º    
    

nº 1 As taxas de Controlo Metrológico são aplicáveis nos 
termos da legislação em vigor 

    
nº 2 As taxas de medição de ruído são cobradas nos termos do 

nº 1 deste artigo 
    

nº 3 Licenciamentos previstos:   
    
 a) Depósitos de ferro velho, 

de entulhos, de resíduos ou 
cinzas de combustíveis 
sólidos e de veículos ( 
parques de sucata) por ano 
ou fracção 

 
 
 
 
 

121.000$00 

 
 
 
 
 

603.55 
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nº 4 Outros licenciamentos 
previstos: 

  

    
 a) Abrigos fixos ou móveis 

utilizáveis ou não para 
habitação, se a ocupação do 
terreno se prolongar para 
além de 3 meses 

 
 
 
 

7.930$00 

 
 
 
 

39.55 
    
 b)Depósitos de 

combustíveis sólidos, 
líquidos ou gasosos 

 
 

121.000$00 

 
 

603.55 
    
 c)Jogos ou desportos 

públicos, por ano ou fracção 
 

7.930$00 
 

39.55 
    
 d)Áreas permanentes de 

estacionamento público de 
veículos automóveis, 
parques para caravanas por 
ano ou por fracção 

 
 
 
 

32.100$00 

 
 
 
 

160.11 
    
 e)Nos casos previstos nas alíneas anteriores quando for 

autorizada a ocupação do terreno municipal acrescerá a 
taxa a liquidar por ano e m2 ou fracção, de : 

    
 - nos casos da alínea b) 

exceptuados os depósitos de 
combustíveis para 
abastecimento directo aos 
consumidores 

 
 
 
 

3.965$00 

 
 
 
 

19.78 
    
 - depósitos de combustíveis 

para abastecimento directo 
aos consumidores 

 
 

1.340$00 

 
 

6.68 
    
 - nos casos da alínea a) 1.340$00 6.68 
    
 - nos casos da alínea c) 1.980$00 9.88 
    

nº 5 Espectáculos e Divertimentos Públicos, de acordo com o 
Decreto Lei 315/95 A Instalação de recintos de 
espectáculos e divertimentos públicos, obedece ao regime 
jurídico do licenciamento municipal de obras particulares 

    
a) O licenciamento de recintos itenerantes ou improvisados 

depende da realização da vistoria prévia, se a Comissão 
Instaladora entender fazer vistoria, que será efectuada por 
uma comissão a nomear para esse fim 

    
b) O licenciamento de realização acidental de espectáculos 

de natureza artística em recintos cujo funcionamento não 
esteja sujeito a licença de recinto pressupõe a realização 
de vistoria prévia a ser efectuada por comissão nomeada 
para esse fim 

    
nº 6 Licenças de Funcionamento   

    
a) Licenças de funcionamento 

de recinto: 
- Bares, discotecas com 
música ao vivo, salões de 
jogos, salas de baile e 
análogos, por três anos 

 
 
 
 
 

31.900$00 

 
 
 
 
 

159.12 
    

b) Licenças de funcionamento 
de recinto itenerante, 
carrosséis, montanha russa, 
pista de automóveis, circos 
ambulantes, pavilhões de 
diversão, praça de touros 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ambulantes e barracas de 
tiro, por dia 

 
1.030 $00 

 
5.14 

    
c) Licenças de funcionamento 

de recinto improvisado: 
- Armazéns, garagens 
utilizadas para realização de 
bailes, lugares públicos ( 
nestes espaços recorre-se, 
frequentemente, à 
construção de palanques, 
estrados e bancadas), por dia 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.540$00 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.68 
    

d) Licença acidental de recinto para espectáculos de natureza 
artística, por cada sessão 

    
nº 7 Pelas vistorias a realizar 

para efeitos dos 
licenciamentos referidos nas 
alíneas b), c) e d) se outra 
não for fixada na Lei, será 
devida a taxa de 

 
 
 
 
 

5.150$00 

 
 
 
 
 

25.69 
    

nº 8 O pagamento dos peritos não funcionários municipais 
deverá ser feito directamente a esses peritos ou às 
entidades a que pertençam 

    
nº 9 As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas 

 
 
 

CAPITULO IX 
 

OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS NO DOMÍNIO PRIVADO DA 
COMISSÃO INSTALADORA UTILIZADOS EM HABITAÇÃO 

 
 

Art.º 113º Terrenos , por m2 ou fracção e por ano 
    

nº 1 Até 50 m2 55$00 0.27 
 Mínimo anual 370$00 1.85 
    

nº 2 De 50 a 500 m2 55$00 0.27 
 mínimo anual 2.160$00 10.77 
    

nº 3 De 501 m2 a 1000 m2 55$00 0.27 
 mínimo anual 8.085$00 40.33 
    

nº 4 De 1001 m2 a 5000 m2 55$00 0.27 
 mínimo anual 12.200$00 60.85 
    

nº 5 De 5001 m2 a 10.000 m2 45$00 0.22 
 mínimo anual 50.100$00 249.90 
    

nº 6 Mais de 10.000 m2 45$00 0.22 
 mínimo anual 80.000$00 399.04 
    

Art.º 114º Disposições Diversas   
    

nº 1 Antes do início de qualquer ocupação e para apreciação do 
respectivo pedido as pessoas interessadas apresentarão nos 
serviços do Património uma declaração do modelo a 
indicar pelos mesmos serviços, para cada caso, na qual 
reconhecem a situação de precariedade da ocupação. A 
falta de apresentação dessa Declaração, motivará o 
indeferimento dos pedidos, sendo consideradas abusivas 
as respectivas ocupações 

  
nº 2 Se para certa ocupação houver mais um interessado, 

proceder-se-á, em regra, a licitação verbal entre eles, para 
efeitos de cedência 
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nº 3 Todas as ocupações serão consideradas a título precário 

não concedendo a Comissão Instaladora qualquer 
indemnização, seja a que título for, no caso de haver 
necessidade de dar por findas essas ocupações 

 
 
 

CAPITULO X 
 

INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS 
 
 

Art.º 115º Indemnização em bens do Património Municipal 
  

nº 1 Árvores   
    
 a) perda total 20.000$00 99.76 
 b)ferimentos 3.000$00 14.96 
 c) ramos partidos 2.500$00 12.47 
    

nº 2 Arbustos   
    
 a) perda total 2.500$00 12.47 
 b)ferimentos e outros danos 

que prejudiquem o bom 
desenvolvimento da planta 
ou afectem a sua estrutura 
natural 

 
 
 
 

2.000$00 

 
 
 
 

9.98 
 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
E 

TRANSITÓRIAS 
 
 

Art.º 116º    
    

nº 1 O exercício das competências previstas na presente Tabela 
de Taxas e Licenças quanto a áreas objecto de delegação 
para as Juntas de Freguesia deve entender-se delegado 
enquanto vigorarem os respectivos Protocolos de 
Delegação, salvo quanto à competência para deliberar a 
isenção total ou parcial de taxas 

    
nº 2 A competência para emitir regulamentos e fixar taxas e 

tarifas não é objecto de delegação 
    

nº 3 A presente regulamentação entra em vigor de acordo com 
o previsto nos termos legais 

 
 
Actualização Monetária com base na inflação (3%) 
Critério Geral de Arredondamento de Valores: 
 
 
Valores até 1.000$00 Arredondamento para a meia 

dezena de escudos mais próxima 
  
Valores de 1.000$00 até 
10.000$00 

Arredondamento para a dezena 
de escudos mais próxima 

  
Valores de 10.000$00 até 
50.000$00 

Arredondamento para a centena 
de escudos mais próxima 

  
Valores iguais ou superiores a 
50.000$00 

Arredondamento para o milhar de 
escudos 

 
 
 

 


