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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

26ª Reunião Ordinária, 
realizada em 27 de Dezembro de 2000 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ACTA 
 
 

Acta da 25ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora, 
realizada em 12 de Dezembro de 2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
PARA O ANO 2001 

 
 

Proposta para aprovar a Tabela de Taxas e Licenças para 
o Ano 2001. 
 
Igualmente foi proposto submeter a Tabela de Taxas e 
Licenças a Inquérito Público pelo prazo de 30 dias nos 
termos do artº 68º-B do Dec.Lei 448/91 de 29/11 e nº 1 
do artº 68º-A do Dec.Lei 445/91, de 20/11. 
 
Esta deliberação carece de parecer dos Senhores 
Presidentes das Juntas e Assembleias de Freguesia, nos 
termos do nºs. 2 do artº 4º da Lei 48/99, de 16 de Junho. 
 
(Ver Tabela de Taxas e Licenças para o ano 2001, texto na 
integra incluído em anexo) 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA 
 
 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO 
PRAZO PARA O ANO 2001 

 
Proposta para autorizar a contracção de empréstimo de 
curto prazo até ao montante de 800.000 contos para o 
ano de 2001. 

Proposto ratificar a abertura do procedimento de 
consulta prévia a três entidades bancárias (CGD, BES, e 
BPSM), cujo objecto é o da contracção de um 
empréstimo de curto prazo de 240.000 contos. 
 
Esta deliberação carece de parecer dos Senhores 
Presidentes das Juntas e Assembleias de Freguesia e de 
ratificação de Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Administração Local, nos termos que resultam do nº 6 
do artigo 23º da Lei das Finanças Locais, da al. d) do nº 
2 do artigo 53º da Lei 169/99 de 18.09 e do nº 3 do 
artigo 4º da Lei 48/99 de 16 de Junho. De acordo com o 
Proposto na informação n.º 106/DAF/JF/00 de 
14.12.2000. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA 
 
 

TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE 
FREGUESIA AO ABRIGO DO PROTOCOLO 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Proposta para que no ano de 2001 a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas, proceda à 
transferência mensal para as Juntas de Freguesia das 
verbas ao abrigo do Protocolo de Delegação de 
Competências, a serem processadas até ao dia 20 de 
cada mês, nos termos propostos pela informação n.º 
104/DAF/JF/00, de 13.12.00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 
PARA O ANO 2001 

 
 

Proposto aprovar o Plano de Actividades e Orçamento 
para 2001 

 
 

“PREÂMBULO 
 

1. QUADRO HISTÓRICO DA ACTIVIDADE 
MUNICIPAL 

 
 

Ao entrarmos no terceiro ano de actividade do 
Município, e para melhor se compreender o 
enquadramento do Orçamento e Plano de 
Actividades para 2001, que submetemos à vossa 
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consideração entendemos útil, num documento 
público como este,  enquadrar a actividade para o 
próximo ano naquilo que tem sido a sequência do 
exercício da nossa actividade nos dois anos anteriores 
de 1999 e de 2000, que sublinhamos: 
 
O ano de 1999 foi um ano virado essencialmente para 
os aspectos logísticos da instalação, organização interna 
e arranque do funcionamento mínimo dos serviços, com 
as dificuldades que a interpretação da Lei nos colocou 
até Julho de 1999, para o exercício pleno das nossas 
funções, que a Lei veio entretanto consagrar.  
 
• Foi no entanto possível, com muito esforço e 

compreensão, assegurar plenamente todo o apoio às 
Colectividades, ao movimento associativo, à 
comunidade escolar e reforçar os apoios às Juntas 
de Freguesia aumentando em cerca de 40% as 
verbas do Protocolo celebrado com o Município de 
origem, e a afectação de 310.000 contos anuais a 
Protocolos Adicionais, para trabalhos de natureza 
simples até 7.500 contos; 

 
• Como foi ainda possível, em 1999, aprofundar e 

melhorar substancialmente os apoios às nossas 
Associações de Bombeiros no âmbito da Protecção 
Civil. Do mesmo modo, demos sequência aos 
Projectos de Obras Municipais que estavam em 
curso de execução ou de adjudicação pela Câmara 
de Loures. Pelas dificuldades da definição legal, por 
um lado, e pela evidente carência de meios técnicos 
e humanos e logísticos no decurso de 1999, 
atingimos o final do ano com um saldo de gerência 
de cerca de 1.750.000 contos, que se revelou de 
extrema utilidade para suportar o nível de actividade 
conseguido no decurso do ano de 2000 que agora 
está a findar, sem recurso a qualquer 
endividamento. 

 
O ano de 2000 foi já um ano de actividade que 
poderemos considerar muito aceitável, face aos meios 
que cada Departamento e Serviço Municipal ia 
dispondo, de forma gradativa, para dar resposta aos 
problemas da nossa comunidade local. 
 
• Tomaram-se decisões importantes ao nível da 

instalação dos futuros Paços do Concelho e dos 
Serviços Técnicos e Administrativos cujos estudos e 
anteprojectos estão em curso e das nossas 
Candidaturas a projectos de requalificação urbana e 
ambiental e de modernização administrativa; 

 
• Estão em curso avançado ao nível das Obras 

Municipais os trabalhos das primeiras e segunda 
fase da reconstrução da Quinta da Memória, tendo 
também sido iniciados projectos, lançados 
concursos e adjudicadas obras, nos vários domínios 

da actividade municipal e autárquica que 
ultrapassam os 3.500.000 de contos; 

 
• Reforçaram-se os apoios às Colectividades, aos 

Clubes e Associações, através de um conjunto 
inovador de Programas de Apoio que estão a dar os 
seus frutos; 

 
• Criou-se uma estrutura ao nível da Recuperação das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal, que ultrapassou as 
expectativas no compromisso que assumimos de 
Legalização daqueles Bairros; 

 
• Ao nível da Gestão Urbanística começaram a 

recuperar-se, com as carências de pessoal e 
instalações que se mantêm, os cerca de 26.000 
processos particulares recebidos do Município de 
origem e a dar respostas atempadas a muitas das 
novas solicitações que nos foram chegando; 

 
• Ao nível da Qualificação Ambiental deram-se 

passos importantes e preparou-se o caminho para 
encarar com esperança a actividade do próximo ano; 

 
• No âmbito da Saúde tivemos intervenções, 

iniciativas, projectos e parcerias de grande alcance 
na nossa comunidade; 

 
• Igualmente, foi de grande relevo a nossa 

intervenção social, ao nível: da população idosa, 
dos mais carenciados, dos deficientes, das minorias 
e no apoio à família,  às crianças e aos mais 
desprotegidos; 

 
• Na Habitação Social, para além da intervenção no 

nosso Património Habitacional Municipal, deram-se 
passos significativos para vencer barreiras e 
ultrapassar dificuldades que nos permitam em 2001 
atacar os problemas do PER, prosseguir os sucessos 
no PER-Famílias e atacar os problemas da inserção 
social das famílias; 

 
• Mobilizou-se a comunidade empresarial local, 

divulgaram-se as potencialidades turísticas, da 
gastronomia e do artesanato, as riquezas culturais e 
patrimoniais do nosso Concelho, para se atraírem 
actividades, serviços e mais e melhor emprego, com 
o objectivo de fixar os nossos munícipes neste 
território; 

 
• Comunicámos com a população, para a divulgação 

que nos competia da imagem do novo município, e 
para prestarmos conta da nossa actividade 
municipal, assim como, divulgámos também para o 
exterior a imagem deste novo Concelho e das suas 
potencialidades, mesmo quando o fazíamos através 
da nossa participação em iniciativas de grande 
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relevo nacional, fossem de carácter social, cultural, 
desportivo, recreativo ou empresarial; 

 
• E tivemos, acima de tudo, a excelência dos nossos 

Serviços e Departamentos de apoio logístico e de 
Fiscalização Municipal, que deram resposta eficaz e 
competente à nossa intervenção mais operacional; 

 
• Desde o enorme esforço que foi pedido ao nosso 

Departamento de Recursos Humanos que soube 
responder a tantas dificuldades que a gestão de 
pessoal exige, essencialmente nas áreas do 
recrutamento, selecção, processamento, saúde 
ocupacional e formação, entre outros; 

 
• Como foi eficaz a resposta dos Aprovisionamentos, 

da Divisão Jurídica e do Património Municipal, 
apesar das carências de meios que evidenciam; 

 
• E de toda a área Administrativa e Financeira onde 

muitas vezes começa e acaba a repercussão 
económica e financeira de toda a nossa actividade 
Municipal; 

 
• E da nossa Fiscalização Municipal, aos vários 

níveis, que, com a sua presença no terreno 
disciplinou atitudes e comportamentos da nossa 
comunidade; 

 
• Os Transportes e Oficinas que começam a ver 

criadas melhores condições para apoiar a nossa 
actividade e as nossas iniciativas de mobilidade e de 
conservação e de reparação do nosso Património 
Municipal; 

 
• E a Protecção Civil que tem sido inovadora na 

relação e apoio às nossas Associações de 
Bombeiros. 

 
 
 

2. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DO 
PLANO PARA 2001 

 
 

2.1 Custos do Orçamento e do Plano de Actividades 
 
 

O Orçamento e o Plano de Actividades do Município 
para 2001, que se submetem à aprovação da Comissão 
Instaladora e a posterior Parecer dos Senhores 
Presidentes de Junta de Freguesia e de Assembleia de 
Freguesia, apresentam-se como um documento 
orientador dos grandes objectivos da actividade do 
Município de Odivelas para o ano 2001. 
 

O ano de 2001 é claramente um ano de consolidação da 
actividade municipal em que tendo sido levantadas 
aprofundadamente as necessidades do território, e 
elaborados que estão um conjunto vasto de programas, 
projectos e iniciativas, bem com um conjunto de obras já 
adjudicadas e consignadas, é tempo de grande execução 
em termos orçamentais, para recuperar carências de toda 
a ordem. 
 
Daí que este Plano de Actividades e Orçamento para 
2001 espelhem já, de forma conjugada e coerente, quer 
as inúmeras propostas apresentadas pelas diversas 
Unidades Orgânicas que constituem os Serviços 
Municipais, quer ainda a resposta a um vastíssimo 
conjunto de solicitações das nossas sete Juntas de 
Freguesia. 
 
Como consequência da Instalação do Município de 
Odivelas, verifica-se que uma parte do investimento a 
realizar no ano 2001, ainda decorre da própria fase de 
instalação, quer no que respeita à aquisição de Imóveis 
para Instalação dos Serviços, quer na Aquisição de 
Mobiliário, Maquinaria e Equipamento Diverso 
(1.145.350 contos) quer no programa mais vasto de 
reabilitação e revitalização urbana, quer da cidade Sede 
do Município, quer das restantes seis Freguesias 
(1.029.400 contos). 
 
Todavia e como prioridades para 2001, apresentam-se a 
Habitação e Urbanismo (2.042.700 contos), o Meio 
Ambiente e Espaços Verdes (1.938.000 contos), a 
Educação (1.911.600 contos) e a Actividade Sócio-
Cultural (1.812.450 contos). Os valores referenciados 
são os que constam do Plano de Actividades. 
 
No presente documento encontra-se espelhada a nossa 
obrigação, aprovado que seja o Relatório Final de 
Partilhas, de ressarcimento ao Município de origem, de 
acordo com a Lei Quadro de Criação de Novos 
Municípios (Lei 141/85). O valor previsto da 
transferência a realizar para o Município e os SMAS 
ascende a cerca de 700.000 contos. 
 
Face às necessidades de intervenção e de rentabilização 
dos recursos disponíveis e tal como o sucedido nos anos 
anteriores o Município de Odivelas mantém delegado 
nas Juntas de Freguesia as competências já delegadas no 
protocolo referente a esse ano. O seu montante global é 
de 997.128 milhões de escudos. Em 2000 tal montante 
era de 906.042 milhões de escudos, contra o valor de 
554.058 milhões de escudos propostos, em 1999 pelo 
Município de origem. 
 
Relativamente à despesa orçamentada, da sua imputação 
salienta-se o seguinte: 
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• Património Municipal ⇒ 11,4% 
 
Aquisição de Imóveis, Mobiliário, Maquinaria e 
Equipamento diverso para instalação de serviços 
municipais, assim como dotar as Juntas de Freguesia de 
instalações condignas à sua actividade; 
 
• Habitação e Urbanismo ⇒ 13,6% 
 
Destaque para a reabilitação e revitalização urbana com 
paralelismo na vertente de investimento na habitação e 
melhoria do actual parque habitacional; 
 
• Meio Ambiente e Espaços Verdes ⇒ 12,9% 
 
O investimento nesta área visa criar condições de 
preservação do Meio Ambiente, educação e 
sensibilização ambiental; Criação de novos espaços 
verdes, bem como a requalificação de espaços urbanos; 
 
• Educação ⇒ 12,8% 
 
Mantém-se especial relevo na construção, reparação e 
beneficiação do parque escolar, com destaque para a 
construção de novas escolas e pavilhões desportivos 
escolares; De salientar as várias iniciativas no âmbito 
social escolar e actividades sócio-educativas; 
 
• Actividade Sócio–Cultural ⇒ 11,9% 
 
Para além do incentivo à actividade cultural e desportiva 
e à mobilização da população nas várias temáticas, 
mantém-se o destaque nos montantes afectos à 
construção, reparação e beneficiação de equipamentos 
desportivos. 
 
O Orçamento do Município prevê assim, para Despesas 
Correntes e Despesas de Capital, para este ano de 2001, 
um total de 22.681.043 contos, comparados com os 
17.005.505 de contos de 2000. 

 
 
 

2.2 Orçamento das Receitas Correntes e de Capital 
 
 

No capítulo da Receita, 12.276.741 contos são receitas 
correntes e 10.404.302 contos são receitas de capital. 
Têm, no essencial, as seguintes proveniências:  
 
 
Impostos Directos 7.890.100 34.8% 
Transferências de Capital – outras 3.370.000 14.9% 
Transferências da Administração 
Central – F.G.M., F.C.M. e alínea 
c), n.º 1, art.º 11º LOE 

2.435.228 10.7% 

 

Quando comparados com os valores de 2000: 
 
Impostos Directos 3.570.100 20.9% 
Transferências de Capital – outras 1.500.000 8.8% 
Transferências da Administração 
Central – F.G.M., F.C.M. 

2.143.686 12.6% 

 
 
Como fundamentação para estas diferenças temos: 
 
 
• Uma previsão mais optimista da contribuição sobre 

veículos face ao aumento decretado pelo Governo; 
 
• Um aumento substancial da cobrança de Imposto de 

Sisa, face à aprovação de 5 grandes loteamentos que 
envolverão cerca de 6.000 fogos e unidades 
comerciais e industriais significativas; 

 
• Um aumento de cerca de 300.000 contos nas 

Transferências da Administração Central, atribuído 
pelo Orçamento de Estado para 2001; 

 
• Recurso a uma eventual linha de financiamentos até 

5.000.000 contos para fazer face à execução 
financeira que se mostrar indispensável à execução 
do Plano de Investimentos Municipais, já que o 
endividamento actual é zero; 

 
• Recurso a uma linha de financiamento de curto 

prazo até 800.000 contos para fazer face a eventuais 
desfasamentos entre o momento da liquidação e da 
cobrança, e do recebimento de certos Impostos e 
Contribuições Municipais pelo Estado. 

 
No capítulo da Despesa dos 22.681.043 contos 
previstos, 14.274.570 contos estão afectos ao Plano de 
Actividades, ou seja 63%. 
 
Verificam-se os equilíbrios orçamentais essenciais. As 
receitas correntes superam as despesas correntes. Quanto 
à estrutura da despesa, as despesas correntes 
representam cerca de 51% das despesas totais e as 
despesas de capital cerca de 49% do mesmo rácio.(...)”  
 
 
Esta deliberação carece de parecer dos Senhores 
Presidentes das Juntas e Assembleias de Freguesia, nos 
termos dos nºs. 2 do artº 4º da Lei 48/99, de 16 de Junho. 
 
(Aprovado por Maioria) 
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ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A MOVIJOVEM 
 

“ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  
 

Entre: 
 
MOVIJOVEM – Agência de Turismo Jovem, 
Cooperativa de Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada, pessoa colectiva n.º 502 
530 863, com sede na Avenida Duque D´ Ávila, n.º 137, 
1069 – 017 Lisboa, no presente acto representado por 
Paulo Jorge Peralta Carpinteiro e por Regina Maria 
Ferreira de Almeida Vaz, respectivamente Presidente e 
Vogal da Direcção, adiante designada por Movijovem. 
 
E 
 
COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS , pessoa colectiva n.º 504 293 125, com 
sede na Avenida D. Dinis, n.º 96 C, 2675 – 330 
Odivelas, no presente acto representada pelo seu 
Presidente, Dr. Manuel Profírio Varges, e adiante 
designada abreviadamente C.I.M.O., 
 
Considerando: 
 
• Ter a Movijovem por objecto principal promover, 

apoiar e fomentar acções de intercâmbio e turismo 
juvenil, possibilitando aos jovens portugueses um 
contacto mais directo com a realidade do país; 

 
• Caber ainda à Movijovem desenvolver acções que 

estimulem a mobilidade, contribuindo para valorizar 
a formação sócio – educativa dos jovens e para 
reforçar os laços culturais entre países e regiões; 

 
• Pretender a C.I.M.O. contribuir para a formação dos 

jovens do seu Concelho; 
 
• Ter a C.I.M.O. interesse em apoiar as actividades 

juvenis e estimular a mobilidade e o intercâmbio do 
segmento juvenil; 

 
• O bom nível de relações e saudável cooperação 

entre as duas entidades, 
 
É de livre, incoacta e esclarecida vontade celebrar o 
presente Protocolo de Colaboração, que se regerá nos 
termos e condições dispostos nas Cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
Ambas as partes Outorgantes se comprometem a 
colaborar mutuamente na promoção do turismo e 

intercâmbio juvenil na região de Odivelas, e no apoio às 
actividades dos jovens no concelho de Odivelas e de 
outros que ao mesmo se desloquem. 

 
Cláusula 2ª 

 
A Movijovem compromete-se a constituir em Odivelas 
um posto de Turismo Juvenil, adiante designado por 
P.T.J. 

 
Cláusula 3ª 

 
A C.I.M.O. compromete-se a criar as condições 
materiais, humanas e logísticas de funcionamento do 
P.T.J. 

 
Cláusula 4ª 

 
Compete ao P.T.J.: 
 
a) Assegurar localmente a prestação de informações 

gerais sobre os produtos e serviços da Movijovem; 
b) Proceder à venda local de programas, actividades e 

demais serviços da Movijovem; 
c) Implementar campanhas de promoção sobre o 

Turismo Juvenil. 
 

Cláusula 5ª 
 

1. Pela disponibilização e comercialização dos 
produtos e serviços da Movijovem, o 
P.T.J./C.I.M.O. terá direito: 

 
a) 10% de comissão pela venda de cada Cartão de 

Alberguista; 
b) 10% sobre as reservas de alojamento na rede 

nacional de turismo juvenil; para grupos, excepto 
individuais, (- de 10 pessoas). 

 
2. O pagamento dos valores referidos no número 

anterior será efectuado através de retenção pelo 
próprio P.T.J. proporcionalmente abatido ao 
montante a entregar mensalmente à Movijovem. 

 
Cláusula 6ª 

 
No âmbito do presente Protocolo, a Movijovem 
compromete-se a: 
 
a) Dar formação necessária a um colaborador da 

C.I.M.O. a indicar por esta, preparando-o para 
assegurar a gestão e coordenação do P.T.J.; 

b) Aprovisionar regularmente o P.T.J. com 
documentação promocional a distribuir 
gratuitamente e produtos e serviços a comercializar 
pelo P.T.J.; 
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c) Oferecer à C.I.M.O. um Cartão de Alberguista de 
grupo; 

d) Garantir 25% de desconto no arrendamento de salas 
de reunião em toda a rede nacional de Pousadas de 
Juventude para actividades desenvolvidas pela 
C.I.M.O.; 

e) Garantir 10% de desconto no alojamento em toda a 
rede nacional de turismo juvenil para reservas a 
serem usufruídas pela C.I.M.O.. 

 
Cláusula 7ª 

 
No âmbito do presente Protocolo, a C.I.M.O. 
compromete-se a: 
 
a) Gerir e coordenar a actividade do P.T.J.; 
b) Seleccionar e enquadrar funcional e 

hierarquicamente todos os seus colaboradores 
envolvidos na actividade do P.T.J.; 

c) Divulgar os produtos e serviços da Movijovem, por 
todos os meios disponíveis, nomeadamente em 
Feiras Internacionais em que participe; 

d) Prestar regularmente à Movijovem as contas 
relativas às vendas efectuadas pelo P.T.J.. 

 
Cláusula 8ª 

 
As normas de funcionamento do P.T.J. bem como o 
pagamento à Movijovem dos valores relativos à venda 
de produtos e serviços constam de documento anexo 
(Manual de Procedimentos Administrativos – Postos de 
Turismo Jovem). 

 
Cláusula 9ª 

 
O Presente Protocolo vigorará desde a data da sua 
celebração e por tempo indeterminado. 

 
Cláusula 10ª 

 
O Presente Protocolo poderá ser denunciado por 
qualquer das Partes Outorgantes e a todo o tempo 
mediante comunicação por escrito à outra com a 
antecedência mínima de um mês. 
 
 
Odivelas, 
 

A Movijovem A C.I.M.O. 
” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO ENTRE A COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O INSTITUTO 

DE ODIVELAS – D. AFONSO 
 
 

“Protocolo 
 
 

Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O Presente protocolo destina-se a regular o regime de 
visitas ao Convento de S. Dinis pelo público em geral e 
pela população do Município de Odivelas em particular. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Espaços visitáveis) 

 
Serão permitidas visitas guiadas ao Convento de S. 
Dinis nos seguintes espaços: Átrio de Entrada, Cozinha, 
Refeitório, Claustro da Moura, Claustro Novo, Sala do 
Capítulo e Igreja. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Periodicidade das visitas) 

 
O horário das visitas é das 09:00h às 09.45h. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Limite de visitas) 

 
Cada grupo de visitantes não deverá exceder 20 pessoas. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Competências do Instituto de Odivelas – D. Afonso) 

 
Ao IO compete designar os guias para acompanharem as 
visitas. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Competências do Município de Odivelas) 

 
Ao MO compete: 
 
a) Suportar financeiramente os custos com o pessoal a 
que se refere a cláusula anterior. 
 
b) Elaborar e editar suporte informativo para distribuir 
pelos visitantes do Convento. 
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Assinaturas 
 
 

Pelo Município de Odivelas Pelo Instituto de Odivelas  
– D. Afonso 

  
O Presidente A Directora 

  
(Dr. Manuel Porfírio Varges) (Dr.ª Margarida de Raimond) 
” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO 
CONDICIONADO NA VIA PÚBLICA 

 
 

“ Artigo 1º 
(Objecto) 

 
1. presente Regulamento visa enquadrar a concessão, 

pelo Município de Odivelas, de lugares de 
estacionamento condicionado na via pública; 

 
2. Os lugares de estacionamento a que se refere o 

número anterior podem ser requeridos por: 
 
 
a) munícipes; 
b) entidades oficiais; 
c) entidades particulares. 

 
 

Artigo 2º 
(Condicionantes) 

 
Todas as concessões de lugares de estacionamento 
condicionado na via pública estarão sempre 
condicionadas aos espaços disponíveis, principalmente 
nos locais mais carenciados de lugares de 
estacionamento, não podendo em circunstância alguma 
essa concessão pôr em causa a segurança rodoviária de 
peões e veículos, nem prejudicar a normal fluidez do 
trânsito. 

 
 

Artigo 3º 
(Carácter temporal) 

 
Todas as concessões de lugares de estacionamento 
condicionado na via pública terão carácter provisório, 
podendo o órgão executivo do Município de Odivelas, a 
todo o momento, por motivos de segurança e/ou ordem 
pública, revogar essas concessões, devendo comunicar 
tal decisão aos interessados com a antecedência mínima 
de 30 dias. 

Artigo 4º 
(Requerimento) 

 
Os pedidos de concessão de lugares de estacionamento 
condicionado na via pública são dirigidos ao Sr. 
Presidente do órgão executivo do Município de Odivelas 
através de requerimento – tipo, conforme modelos em 
anexo, acompanhado de um memorando justificativo da 
pretensão requerida. 

 
 

Artigo 5º 
(Situações existentes) 

 
Após a entrada em vigor do presente Regulamento 
deverão ser obrigatoriamente revistas todas as situações 
existentes que contrariem as suas disposições. 

 
 

Artigo 6º 
(Estacionamento para Entidades Oficiais) 

 
1. Para os efeitos do presente Regulamento 

consideram-se como entidades oficiais as seguintes: 
 
a) órgãos da Administração Central e Local; 
b) representações diplomáticas; 
c) institutos estatais; 
d) outros, cujo carácter público seja considerado 

relevante por motivos de segurança, ordem pública, 
emergência ou outro interesse público excepcional, 
devidamente justificado, e a analisar caso a caso. 

 
2. A concessão de lugares de estacionamento 

condicionado para viaturas das entidades oficiais 
referidas no número anterior, só poderá ser 
autorizada mediante a solicitação através de 
requerimento próprio. 

 
3. A sinalização vertical colocada na sequência do 

deferimento das solicitações efectuadas ao abrigo 
do presente artigo, deverá conter um painel 
adicional em que esteja expressamente explícito o 
horário em que o estacionamento está reservado à 
entidade em causa. 

 
4. Não serão, no entanto, concedidos lugares de 

estacionamento condicionado às entidades previstas 
no presente artigo, quando seja comprovado que, 
possuindo estas lugares de estacionamento próprios 
nos respectivos edifícios, aos mesmos tenham 
atribuído outros usos que não o estacionamento. 
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Artigo 7º 
(Estacionamento para particulares) 

 
Considera-se como estacionamento para particulares 
para os efeitos do presente Regulamento: 
 
a) o estacionamento para deficientes; 
b) o estacionamento para efeitos de cargas e descargas; 
c) o estacionamento para permitir o acesso aos utentes 

de entidades particulares cuja actividade se 
considere de especial relevância para a comunidade 
(designadamente estabelecimentos de saúde, 
farmácias, jardins de infância e infantários). 

 
 

Artigo 8º 
(Estacionamento para deficientes) 

 
1. Só poderão ser concedidos lugares de 

estacionamento condicionado para deficientes aos 
munícipes portadores do dístico de deficiente motor 
emitido pela Direcção-Geral de Viação (DGV), nos 
termos do disposto nas Portarias n.º 878/81, de 1 de 
Outubro, e 24/82, de 12 de janeiro; 

 
2. órgão executivo do Município de Odivelas poderá 

conceder espaços individuais ou reservar espaços 
colectivos para este tipo de estacionamento. 

 
3. A concessão de lugares de estacionamento 

individuais só poderá ser efectuada mediante a 
apresentação pelo interessado de requerimento 
próprio, devendo em caso de deferimento a 
sinalização a colocar no respectivo local conter 
obrigatoriamente, como adicional, o número de 
matrícula do veículo autorizado. 

 
4. Nos parqueamentos colectivos, com capacidade 

para 50 ou mais viaturas, poderá o órgão executivo 
do Município de Odivelas, se tal se justificar, 
reservar 2% desses lugares para estacionamento 
para deficientes, os quais serão assinalados através 
de sinalização vertical e/ou horizontal. 

 
 

Artigo 9º 
(Estacionamento para cargas e descargas) 

 
1. Poderão ser definidos junto a estabelecimentos 

comerciais e industriais, mediante a solicitação dos 
respectivos proprietários através de requerimento 
próprio, lugares de estacionamento condicionado 
destinado única e exclusivamente à realização de 
cargas e descargas. 

 
2. Nos locais onde haja concentração de diversos 

estabelecimentos, serão definidos espaços de 

utilização comum para os efeitos previstos no 
presente artigo. 

 
3. Os lugares de estacionamento condicionado a 

cargas e descargas terão as dimensões máximas de 
2,50 x 8,00 metros. 

 
4. A sinalização a adoptar para estes casos será a de 

“Estacionamento proibido das ____ às ____ h., 
excepto cargas e descargas”. 

 
 

Artigo 10º 
(Outras Entidades) 

 
1. O órgão executivo do Município de Odivelas 

poderá conceder um lugar de paragem temporária, 
mediante requerimento das entidades interessadas, 
designadamente as referidas na alínea c) do Artigo 
7º do presente Regulamento, por forma a facilitar o 
acesso a determinados locais onde sejam prestados 
serviços de reconhecida relevância para a 
comunidade local.  

 
2. A concessão dos lugares de estacionamento 

condicionado estará sempre condicionado às 
dificuldades de estacionamento e às condições de 
circulação na respectiva zona. 

 
3. A sinalização a adoptar nos casos previstos no 

número 1 será específica, consoante as entidades 
requerentes e a respectiva actividade. 

 
 

Artigo 11º 
(Praças de Táxis) 

 
A definição da localização de lugares de estacionamento 
correspondentes às praças de táxis obedecerá ao previsto 
no Regulamento Municipal de Transportes em Táxi, e 
nos concursos que se vierem a efectuar constará 
obrigatoriamente nos respectivos anúncios. 

 
 

Artigo 12º 
(Escolas de Condução) 

 
A atribuição de lugares de estacionamento condicionado 
para escolas de condução obedecerá ao previsto no 
Decreto Regulamentar n.º 5/98, de 9 de Abril. 
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Artigo 13º 
(Outros casos) 

 
A concessão de lugares de estacionamento condicionado 
para outros casos e situações não previstas no presente 
Regulamento será objecto de análise caso a caso, 
estando os requerentes nessas situações sujeitos ao 
pagamento das taxas municipais previstas no respectivo 
Regulamento. 

 
 

Artigo 14º 
(Disposições Finais e transitórias) 

 
1. O presente Regulamento tem aplicação em todo o 

espaço público do Município de Odivelas em que é 
permitido, nos termos da Lei, o estacionamento de 
viaturas na via pública. 

 
2. Quando o Município de Odivelas introduzir o 

sistema de estacionamento tarifado à superfície, este 
será regulado por regulamento próprio a criar. 

 
3. Todas as dúvidas relativas à interpretação e 

aplicação das disposições do presente Regulamento 
serão resolvidas por despacho do vogal / vereador 
responsável pelo respectivo pelouro, ou por quem 
legalmente o substitua. 

 
 

Artigo 15º 
(Entrada em vigor) 

 
O presente Regulamento entrará em vigor no primeiro 
dia do mês seguinte ao da sua aprovação pela Comissão 
Instaladora e a emissão de pareceres favoráveis pela 
maioria dos Presidentes de Junta e de Assembleia de 
Freguesia do Município.”  
 
O Regulamento é camarário, por força da competência 

estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artº 64º da Lei 169/99. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
E HABITAÇÃO 

 
 

PROCESSO N.º 33.429/VC/OC 
ANTÓNIO NUNES 
INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO 
RUA ALMIRANTE GAGO COUTINHO (E.N.250-2), RAMADA 
 
Proposto concordar com o parecer favorável, 
relativamente ao pedido de informação prévia sobre uma 
intervenção na parcela de terreno situada na Rua 
Almirante Gago Coutinho (E.N. 250-2), Amoreira, 
Ramada, nas condições da informação datada de 
31.10.00, dos serviços a folhas 5 e 6, e prestar, em 
conformidade, a informação prévia requerida (artigo 12º 
do D.L. 445/91 de 20.11). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 35.622/L 
CREDIFILIS E OUTRA 
ESTUDO DE LOTEAMENTO 
QUINTA DO PORTO PINHEIRO, ODIVELAS 
 
Proposto aprovar o estudo de loteamento objecto do 
processo com o n.º 35.622/L, nas condições propostas 
pela informação dos serviços com o n.º 15/DLO/CC de 
18.12.00, constante de folhas 995 a 1004 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 48.067/RC 
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO BAIRRO 
CASALINHO DA AZENHA, PONTINHA 
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA 
 
Proposta para libertação do valor da caução no montante 
de 2.905.645$00 (dois milhões, novecentos e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e cinco escudos), proposto também 
não se estabelecer qualquer outra caução para as infra-
estruturas e proceder à homologação do Auto de 
Vistoria constante de folhas 1902 a 1906 do processo em 
referência e a consequente recepção definitiva das obras 
de urbanização, nos termos propostos pela informação 
n.º 128/PM/AUGI, de 07.12.00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 12.477/L/OC 
ESTUDO DE LOTEAMENTO 
CAIADA, RAMADA 
 
Proposto aprovar o estudo de loteamento objecto do 
processo com o n.º 12.477/L/OC, nas condições da 
informação dos Serviços a folhas 134 a 139 do processo, 
nos termos propostos pela informação n.º 157/LG/2000, 
de 21.12.00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 1319/L 
CODIVEL - GESTÃO E CONSTRUÇÕES, SARL 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO COERCIVAS 
ODIVELAS 
 
Proposta para que o Departamento de Obras Municipais 
possa executar coercivamente, as obras de urbanização 
em falta respeitantes ao Alvará nº 132 – CODIVEL – 
Gestão e Construções SARL, conforme indicação dos 
serviços a folhas 1458 do processo e nos termos da 
informação n.º 160/LG/2000, de 21.12.00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 19.687/L 
EDEC – EDIFICAÇÕES ECONÓMICAS, SARL 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO COERCIVAS 
QUINTA NOVA, ODIVELAS 
 
Proposta para que o Departamento de Obras Municipais 
possa executar coercivamente, as obras de urbanização 
em falta respeitantes ao Alvará nº 75 – EDEC – 
Edificações Económicas, SARL, conforme indicação 
dos serviços a folhas 2211 do processo e nos termos da 
informação n.º 158/LG/2000, de 21.12.00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 8.445/U 
JACINTO SANTOS SILVA RODRIGUES E OUTROS 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
URBANIZAÇÃO DO OLIVAL BASTO 
 
Proposta para deferir a pretensão da requerente do 
processo com o n.º 8.445/U, formulada a folhas 1512 e 
1513 e considerar prescrita a obrigação acessória de 
caução, ordenando-se o cancelamento das garantias 
bancárias 255-AG, 257-AG, 258-AG, 241-AG, 242-AG, 
256-AG, 1617-AG e 1618-AG, nos termos e de acordo 
com a informação dos serviços a folhas 1514 a 1515 do 
processo em referência. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

“ACORDO DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

ESPECIAL DE REALOJAMENTO (PER) 
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

PARA O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Em 31 de Janeiro de 1995, o Município de Loures 
celebrou com o Instituto de Gestão e Alienação do 
Património Habitacional do Estado-IGAPHE e com o 
Instituto Nacional de Habitação-INH, o respectivo 
Acordo Geral de Adesão ao Programa Especial de 
Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do 
Porto, nos termos do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de 
Maio. 
 
No âmbito desse Acordo Geral de Adesão, o Município 
de Loures propôs-se construir ou adquirir 3904 fogos 
para realojamento das famílias residentes em barracas na 
área do respectivo concelho. 
 
O Município de Odivelas, criado pela Lei nº 84/98, de 
14 de Dezembro, incorpora várias freguesias, todas elas 
destacadas do concelho de Loures, em que se encontram 
por realojar 528 agregados familiares recenseados e 
residentes em barracas e, como tal, integrados no 
referido Acordo Geral de Adesão do Município de 
Loures. 
 
O cumprimento desse Acordo na parte relativa à área do 
novo Município de Odivelas, e, como tal, o realojamento 
daqueles agregados familiares, encontra-se integrado no 
complexo processo de partilha de bens, direitos e 
obrigações entre o Município de Loures e o Município 
de Odivelas. 
 
Havendo entendimento entre os dois Municípios no que 
respeita aos realojamentos abrangidos pelo Acordo 
Geral de Adesão de Loures que serão a efectuar pelo 
Município de Odivelas e reconhecendo ambos que se 
torna urgente a resolução da situação por estarem em 
causa a segurança de pessoas e bens, bem como o 
cumprimento dos objectivos e dos prazos globais 
estabelecidos ao abrigo do Programa Especial de 
Realojamento para a área do Município de Odivelas, 
 
ENTRE 
 
O MUNICÍPIO DE LOURES, adiante assim designado 
ou por Município, representado pelo Senhor Engenheiro 
Adão Manuel Ramos Barata, na qualidade de Presidente 
da respectiva Câmara Municipal. 
 
E 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, adiante assim 
designado ou por Município, representado pelo Senhor 
Doutor Manuel Porfírio Varges, na qualidade de 
Presidente da respectiva Comissão Instaladora, 
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É celebrado o presente Acordo de Transmissão de 
Direitos e Obrigações no âmbito do Programa Especial 
de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e 
do Porto (PER), regulado pelo Decreto-Lei n.º 163/93, 
de 7 de Maio, que se rege pelas Cláusulas seguintes: 

 
1ª 
 

O Município de Loures celebrou, em 31 de Janeiro de 
1995, nos termos do Decreto-Lei 163/93, de 7 de Maio, 
o respectivo Acordo Geral de Adesão ao Programa 
Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto para construção ou aquisição de 3904 
fogos destinados a realojamento de igual número de 
famílias residentes em barracas na área do respectivo 
concelho e constantes do levantamento para efeito 
efectuado por aquele Município. 

 
2ª 
 

Acordam os Municípios de Loures e de Odivelas que, 
dos referidos 3904 fogos, cabem ao Município de 
Odivelas 528 fogos destinados ao realojamento de 
agregados familiares recenseados na área que 
actualmente corresponde ao Município de Odivelas e 
que constam das listagens depositadas no Instituto 
Nacional de Habitação, constituídas por __ volumes 
numerados e rubricados sequencialmente por ambos os 
Municípios. 

 
3ª 
 

Os Municípios acordam ainda na transmissão para o 
Município de Odivelas de todos os direitos e obrigações 
do Acordo Geral de Adesão do Município de Loures 
inerentes ao processo de realojamento dos agregados 
familiares indicados na Cláusula anterior, incluindo o 
direito aos recursos financeiros a disponibilizar pelo 
Governo para financiamento da construção ou aquisição 
dos 528 fogos destinados a esse realojamento, 
considerando, para todos os efeitos, como celebrado 
com o Município de Odivelas o referido Acordo Geral 
de Adesão na parte correspondente àqueles fogos. 
 
 
FEITO EM TRIPLICADO AOS ______ DO MÊS DE 
DEZEMBRO DE 2000. 

 
O MUNICÍPIO DE LOURES 

 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS”  

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CRITÉRIO DE COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA RECRIA – REGIME ESPECIAL 

DE COMPARTICIPAÇÃO NA RECUPERAÇÃO 
DE IMÓVEIS ARRENDADOS 

 
Proposto que o Município de Odivelas comparticipe, no 
âmbito do Programa RECRIA – Regime Especial de 
Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados, as obras de todos os fogos arrendados de 
um mesmo edifício, desde que pelo menos um cumpra o 
disposto na legislação em vigor, nos termos propostos 
pela informação n.º 257/DMH/ASS/00, de 20.12.00. 
Ficou ainda acordado apresentar proposta que contemple 
a avaliação no âmbito dos Serviços, de eventual 
comparticipação do Município, nos casos em que os 
proprietários dos fogos os habitem e que socialmente se 
justifique. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 
 

DESPACHO 
 
 

TOLERÂNCIA DE PONTO 
 
Considerando o Despacho do Excelentíssimo Senhor 
Primeiro Ministro, bem como a tradição existente de 
comemoração da entrada de um Novo Ano, determino 
que no próximo dia 2 de Janeiro de 2001, seja concedida 
tolerância de ponto a todos os trabalhadores do 
Município. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação 
deste despacho, afixando-o nas respectivas portas, por 
forma a que o mesmo seja do conhecimento dos 
Munícipes. 
 
Odivelas, 21 de Dezembro de 2000 

 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 
 

(a) Manuel Varges 
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DESPACHO 
 
 

Em complemento dos meus despachos de 11 e 15 de 
Dezembro de 2000, sobre a eleição da Comissão 
Paritária para o ano de 2001, e após apresentação de 
duas candidaturas para aquela Comissão e constituição 
de mesas de voto, determino: 
 
1 - Constituição e composição das mesas de voto: 
 
Mesa Fixa Efectivos: 
 
Isabel Maria Bule Amaro Paiva de Andrade 
(Presidente) 
Sandra Maria Filipe 
Anabela Gonçalves Anjinho Alves 
 
Suplentes: 
José Carlos Soeiro Moreira 
Eduarda Suzete Albuquerque Vasconcelos Andrade 
 
Mesa Itinerante 1 Efectivos: 
Maria Conceição Ribeiro Fialho 
Ezequiel António Conceição 
Joaquim Manuel Ferreira Duarte (Presidente) 
 
Suplentes: 
Maria Adelina Ferreira Rio Neves 
Raúl Manuel Mendes Pereira 
 
 
Mesa Itinerante 2 Efectivos: 
Maria da Graça Monteiro Lebre 
Ana dos Santos Fialho Pombinho Oliveira 
José Manuel Correia Almeida (Presidente) 
 
Suplentes: 
Cláudia Maria Guerra Madeira 
Paula Cristina Sebastião Ramos de Freitas 
 
1.1 - O Presidente das respectivas mesas foi indicado de 
entre os membros efectivos, nos termos do n.º 1, do meu 
despacho de 15 de Dezembro de 2000. 
 
1.2 - Se até 15 minutos após a abertura de voto não se 
encontrarem presentes todos os seus membros efectivos, 
serão estes substituídos pelos membros suplentes pela 
ordem indicada, os quais assumirão as suas funções nas 
mesas até ao final do acto eleitoral, naquela qualidade. 
 
1.3 - Uma vez constituídas, as mesas funcionarão 
unicamente com os membros efectivos. 
 
1.4 - Após o exercício do direito de voto por cada 
votante, as mesas deverão assinalar tal acto com uma 
rubrica junto ao nome do trabalhado. 

1.5 - As mesas elaboram e assinam as actas dos 
resultados eleitorais após o encerramento e contagem 
dos votos. 
 
1.6 - deverá ser elaborada uma acta final que contenha o 
resultado das votações por uma comissão de apuramento 
final que será composta pelos Presidentes das Mesas de 
Voto e pela Directora do Departamento de Recursos 
Humanos, que presidirá. 
 
2 - Listas candidatas a representantes dos trabalhadores, 
para a Comissão Paritária: 
 
2.1 – Lista A: Efectivos: 
Paulo José Victória Martins 
Paulo Bernardo e Sousa 
 
Suplentes: 
Esmeralda Valério Madeira Melo 
Maria Elisabete Guilherme Romão de Sousa Carvalho 
 
22 – Lista B: Efectivos: 
Luís Filipe Simões Duarte 
Vítor Manuel Lourenço Machado 
 
Suplentes: 
Paula Susana Nascimento Teixeira 
Maria Fátima Fernandes Martins 
 
3 – Tudo o que não ficar expressamente regulado neste 
Despacho será disciplinado pelos Decretos-
Regulamentares n.º 45/88, de 16 de Dezembro e n.º 44-
B/83, de 1 de Junho, e pelos meus Despachos de 11 e 15 
de Dezembro de 2000. 
 
4 – Dar conhecimento aos dirigentes dos membros das 
mesas. 
 
5 – Os funcionários e agentes a desempenharem funções 
na sede votarão nesse mesmo local através da mesa fixa 
e os restantes nas mesas itinerantes. 
 
6 – Afixar este despacho na sede da Comissão 
Instaladora, sita na Av. D. Dinis, n.º 96 – C e no 
Departamento de Recursos Humanos, sito na Alameda 
do Poder Local, n.º 3 – B. 

 
 

Odivelas, 3 de Janeiro de 2001 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 



  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 1 – Nº 21 27de Dezembro de 2000 a 8 de Janeiro de 2001  819 

 

DESPACHO 
 
 

Com o objectivo de assegurar a realização do XIV 
Recenseamento Geral da População e o IV 
Recenseamento Geral da Habitação, designados 
abreviadamente por CENSOS 2001, na área geográfica 
do Município de Odivelas, estabelecida no Decreto-Lei 
n.º 143/2000 de 15 de Julho, 
DETERMINO : 
 
1. Designo o Senhor Vogal Carlos Lourenço para, 

nos meus impedimentos, exercer as funções de 
organização e coordenação e a superintendência do 
controlo de todas as operações censitárias; 

 
2. Designo o Assistente Administrativo Francisco 

Ricardo Marques Figueiredo Pena, a exercer 
funções no DAF, para o exercício das funções de 
Técnico Municipal, com as seguintes 
competências: 

 
a) Promover, de acordo com as orientações emanadas 

pela coordenação nacional dos Censos 2001, a 

divulgação das actividades censitárias ao nível de 

todo o município; 

b) Verificar e confirmar a chegada ao município dos 

instrumentos de notação e dos suportes 

cartográficos de acordo com as especificações e 

quantidades indicadas pelo INE. Garante o seu 

armazenamento adequado e o fácil acesso aos 

materiais durante o período em que decorre a 

operação censitária; 

c) Promove a distribuição dos questionários e de todos 

os instrumentos auxiliares pelas freguesias, de 

acordo com o calendário da operação; 

d) Assegura a instalação de postos de apoio ao 

procedimento e à recolha de questionários; 

e) Em articulação com os Delegados Concelhios e os 

Coordenadores de Freguesia, desenvolve as acções 

necessárias para obter os meios logísticos de apoio à 

operação censitária no município, designadamente, 

instalações, transportes, materiais administrativos e 

informáticos; 

f) Procede, em conjunto com os Delegados 

Concelhios, à verificação do material recolhido nas 

freguesias; 

g) Organiza e assegura o pagamento atempado de 

todos os intervenientes na operação censitária ao 

nível do município, após recepção dos recibos 

emitidos pelos Delegados Concelhios; 

h) Após conformação dos Delegados Concelhios, 

procede ao envio para o INE dos questionários 

recolhidos no município no âmbito da operação 

censitária (organizadas de acordo com as 

especificações emanadas pelo Delegado Regional), 

bem como todos os instrumentos auxiliares e a 

cartografia; 

i) Organiza o armazenamento dos instrumentos de 

notação em sobra nas freguesias. Este material 

ficará armazenado até que seja emanada pelo INE 

autorização para a sua destruição. 
 
3. Designo para exercerem as funções de Delegados 

Concelhios: 
 
. Dr. Hugo Manuel Santos Martins, licenciado em 
Matemática, a quem é atribuída a área geográfica da 
Freguesia de Odivelas; 
 
. Júlio Marques Pires, funcionário do INE, a quem é 
atribuída a área geográfica correspondente às 
Freguesias da Ramada, Póvoa de Santo Adrião e 
Olival Basto; 
 
. Dr. Rui Manuel Pires Dias, em funções no SIG/DGU 
do Município de Odivelas, a quem é atribuída a área 
geográfica correspondente às Freguesias da Pontinha, 
Famões e Caneças. 
 
Os Delegados Concelhios têm as seguintes 
competências: 
 
a) Elaboram as listas de candidatos locais para a 

formação, tendo como base as Fichas de Inscrição 

entregues nas Juntas de Freguesia e na Comissão 

Instaladora; 

b) Procedem à selecção e formação desses candidatos; 

c) Distribuem e recolhem, após assinados, os contratos 

de prestação de serviços dos intervenientes da sua 

área de actuação, encaminhando-os para a Direcção 

Regional; 

d) Introduzem em computador a lista dos 

Coordenadores, Subcoordenadores e Recenseadores 

(efectivos e suplentes); 

e) Emitem os recibos de pagamento da formação, 

remetendo-os para o Técnico Municipal; 

f) Dinamizam os Coordenadores de Freguesia da sua 

área de actuação, reunindo pelo menos uma vez por 

semana com cada um; 
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g) Contactam com o Coordenador de Freguesia e 

Recenseadores ao longo da operação censitária, 

designadamente, no início, para lançar a operação, a 

meio, para se inteirar da situação e no fim, para 

balanço e avaliação do trabalho realizado; 

h) Reúnem, pelo menos duas vezes por semana, com o 

Delegado Regional a quem reportam; 

i) Asseguram a assistência técnica aos Recenseadores 

e procedem ao controlo da qualidade do trabalho 

destes, podendo fazer substituir aqueles em que a 

qualidade seja insuficiente; 

j) Avaliam e promovem a resolução de situações de 

estrangulamento na organização (falta de 

questionários, falta de Recenseadores, etc.); 

k) Prestam apoio à resolução de casos difíceis 

comunicados pelos Coordenadores de Freguesia; 

l) Verificam a coerência entre os recibos de entrega de 

questionários de cada Subsecção e os dados resumo 

das respectivas Capas; 

m) Procedem à introdução em computador das fichas 

de inscrição, dos recibos de entrega de questionários 

das subsecções recenseadas por mais de um 

Recenseador e das cópias das capas de subsecção; 

n) Fazem, semanalmente, o ponto da situação do 

andamento dos trabalhos no município, com base 

nas informações transmitidas pelos Coordenadores 

de Freguesia; 

o) Emitem recibos através de aplicação informática e 

certificam-se de que os pagamentos são efectuados 

atempadamente; 

p) Enviam à Direcção Regional do INE, via fax ou e-

mail, as folhas resumo de cada Secção; 

q) Certificam-se de que todos os dados por freguesia 

estão dentro dos limites esperados ou solicitam aos 

Coordenadores de Freguesia informação, por 

escrito, justificativa dos casos de desvios 

consideráveis; 

r) Procedem, com o técnico Municipal, à verificação 

do material recolhido; 

s) Verificam a qualidade do preenchimento dos 

questionários (numeração hierárquica e sequencial, 

preenchimento completo dos questionários, etc.) e o 

Relatório de Controlo do trabalho de campo, 

promovendo as correcções necessárias; 

t) Verificam e certificam com o Presidente da 

Comissão Instaladora e os Presidentes das Juntas 

das Freguesias os mapas de resultados preliminares 

e os mapas de despesas, antes do seu envio à 

Direcção Regional do INE; 

u) Controlam o envio para a Direcção Regional do 

INE dos questionários recolhidos no município no 

âmbito da operação censitária (organizados de 

acordo com as especificações emanadas pelo 

Delegado Regional), bem como todos os 

instrumentos auxiliares e a cartografia. 
 
Odivelas, 5 de Janeiro de 2001  

 
 

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 : 21.12.2000 
Autorização para pagamento à Câmara Municipal de 
Loures, da factura n.º 298/2000 de 13.11.2000, no valor 
de 255.692$00, referente à utilização de Equipamento 
Rolante Municipal para Limpezas várias  

 
 
 

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 247/OP/GI 
Nome: Luís Filipe Vardasca Vieira 
Local: Rua do Bonfim,lote 250, 
Casal Bispo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.09.2000 
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Processo n.º 496/OP 
Nome: Mundiplanos-Planeamento e Construção, S.A. 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 56, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 500/OP 
Nome: Mundiplanos-Planeamento e Construção, S.A. 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 46, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 519/OP 
Nome: Mundiplanos-Planeamento e Construção, S.A. 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 45, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 520/OP 
Nome: Mundiplanos-Planeamento e Construção, S.A. 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 44, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 521/OP 
Nome: Mundiplanos-Planeamento e Construção, S.A. 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 43, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 35.893/OCP/OC 
Nome: SIMARC – Sociedade Gestão e Investimento 
Imobiliário, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, lote 11, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho : 24.10.2000 
 
Processo n.º 41.268/OCP 
Nome: António Martins Dias 
Local: Rua Alfredo Roque Gameiro, nº 20-B, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 494/OP 
Nome: Mundiplanos 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 47, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 

Processo n.º 495/OP 
Nome: Mundiplanos-Planeamento e Construção, S.A. 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 50, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 35.962/OCP/OC 
Nome: SIMARC - Sociedade de Gestão e Investimento 
Imobiliário, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, Lote 16, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.11.2000 
 
Processo n.º 29.213/OCP/OC 
Nome: Fernando Francisco Gomes da Silva 
Local: Rua cinco, Campos de Caneças, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.11.2000 
 
Processo n.º 18.055/OCP/OC 
Nome: Maria Helena Morais de Campos 
Local: Av. Almirante Gago Coutinho, nº 100, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.11.2000 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
Processo n.º 35.491 
Nome: Aura da Silva Concordía 
Local: Rua José Malhoa, nº 16, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 19.09.2000 
 
 
Processo n.º 34.270/OCP 
Nome: Manuel Jacinto Vicente 
Local: Rua Eça de Queiroz, lote 38, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.09.2000 
 
 
Processo n.º 25.098/OCP 
Nome: Abel Pinto Pereira 
Local: Rua Tomás da Anunciação, nº 42, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.10.2000 
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Processo n.º 29.597/OCP 
Nome: José Alves da Silva Vinhas 
Local: Rua Combatentes do Ultramar, nº 101-loja 
direita, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.10.2000 
 
Processo n.º 869/OCP/OC 
Nome: Joaquim Gomes Bernardo 
Local: Praceta Alexandre O’Neill, lote 3 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.10.2000 
 
Processo n.º 17.676/OCP/OC 
Nome: Seminário Diocesano de São José de Macau 
Local: Quinta do Pinhal Verde-Prédio, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 26.980 
Nome: Abel da Cruz de Matos 
Local: Rua Serpa Pinto, nº 25, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 21.310 
Nome: António Marques Junqueira 
Local: Rua Antero de Quental, nº 35, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.11.2000 
 
Processo n.º 23.222 
Nome: Noémia Maria Gomes Tomás Dias de Assunção 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, nº 42, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.11.2000 
 
Processo n.º 32.010/OCP/OC 
Nome: Cozerel - Const. Zêzere, Lda. 
Local: Urbanização Quinta Nova, lote 2, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 15.11.2000 
 
Processo n.º 30.024/OCP/OC 
Nome: Sociedade de Construção J. Pedro e Almeida, 
Lda. 
Local: Rua D, lote 75, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.11.2000 

Processo n.º 30.026/OCP/OC 
Nome: Lismago-Sociedade de Construções, Lda. 
Local: Urbanização dos Bons Dias, lote 77, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 30.11.2000 
 
Processo n.º 31.578/OCP/OC 
Nome: António Filipe Mendes 
Local: Casal da Silveira, lote 512, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 30.11.2000 
 
Processo n.º 32.123/OCP/OC 
Nome: Sisantos - Construção Civil, Lda. 
Local: Casal da Carochia, lote 10, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 30.11.2000 
 
Processo n.º 12.794 
Nome: Fungere-Fundo de Gestão de Património 
Imobiliário 
Local: Rua de Niassa, nº 3-3 A – 5 e 5 A  
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2000 
 
Processo n.º 16.760/OCP/OC 
Nome: António Gamas Mendonça 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa-prédio, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2000 
 
Processo n.º 31.040/OCP/RC/OC 
Nome: Preditotal, S.A. 
Local: Urbanização Jardim da Radial, lote 69, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2000 
 
Processo n.º 31.041/OCP/RC/OC 
Nome: Preditotal, S.A. 
Local: Urbanização Jardim da Radial, lote 99, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2000 
 
Processo n.º 31.386/OCP/OC 
Nome: Canadense-Construções, Lda. 
Local: Casal da Silveira, lote 255, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2000 
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RECURSOS HUMANOS 
E GESTÃO DE PESSOAL 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 
 
Nome: Clara Sofia Nunes Nogueira 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Dora Patrícia Abreu dos Santos 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Guida Maria Morais Uvaldo 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Maria Deolinda Mota da Conceição 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Hermínio Manuel Janeiro Isidro 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: João Pedro Pinto Rodrigues Delgado 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Paula Cristina Louro de Passos Bastos 
Categoria: Engenheiro Civil de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Paula Renata Machado Simões de Sousa Reis 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Pedro Dias Serra Esteves Pires 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: Pio Alexandre Mendes Fernandes 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
 
Nome: Ricardo Manuel Andrade Maneta 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
 

Nome: Sónia Elisabete Machado Silva Taborda 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 02.11.00 
 
Nome: João Pedro Gomes Rodrigues 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 03.11.00 
 
Nome: Andreia Sofia Silva Santos 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Maria Fátima Dantas Ferreira 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Helda Maria Araújo Almeida 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 13.11.00 
 
Nome: Luísa Gouveia Baptista Alves 
Categoria: Engenheiro Florestal de 2ª classe 
Início de Funções: 15.11.00 
 
Nome: António da Conceição Carvalho 
Categoria: Motorista de Pesados 
Início de Funções: 20.11.00 
 
Nome: Carla Alexandra Cruz de Sousa 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 20.11.00 
 
Nome: Francisco José Borges Martins 
Categoria: Motorista de Pesados 
Início de Funções: 20.11.00 
 
Nome: José Augusto Valente Gonçalves 
Categoria: Motorista de Pesados 
Início de Funções: 20.11.00 
 
Nome: Maria Cristina Abade Chaves Ferreira 
Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe 
Início de Funções: 20.11.00 
 
Nome: Luís Fernando Patrocínio da Silva 
Categoria: Motorista de Pesados 
Início de Funções: 20.11.00 
 
 
Em regime de Tarefa: 
 
Nome: Maria Florinda dos Santos 
Funções: Limpeza e manutenção de algumas 
instalações municipais 
Início de Funções: 12.10.00 
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Nome: Deolinda Pereira Palhim Neres 
Funções: Limpeza do Pavilhão da Escola Secundária 
de Odivelas sempre que termina uma 
utilização/actividade 
Início de Funções: 03.11.00 
 
Nome: Fátima de Jesus Lamas Martins 
Funções: Classificação e organização de processos em 
arquivo na Secção de Contra-Ordenações do 
Departamento Jurídico e do Património Municipal 
Início de Funções: 03.11.00 
 
Nome: Sílvia Maria Ferreira Mendes Santana 
Funções: Introdução informática dos dados referentes 
ao Património Municipal, tendo como objectivo a 
implementação do POCAL 
Início de Funções: 03.11.00 
 
Nome: António do Carmo Vicente 
Funções: Adjunto do Médico Veterinário Municipal 
Início de Funções: 03.11.00 
 
Nome: Maria Arminda Jesus Gonçalves dos Santos 
Funções: Apoio ao Médico Veterinário Municipal em 
campanhas de educação sanitária, instalação de centro 
médico municipal e actividades específicas da divisão 
Início de Funções: 03.11.00 
 
Nome: José Augusto de Assunção Gonçalves das 
Neves 
Funções: Recolha e tratamento das informações junto 
dos promotores das ofertas desportivas (colectividades 
do concelho), de modo a que as mesmas sejam 
posteriormente inseridas numa publicação destinada a 
todos os munícipes e à população em geral, no âmbito 
da edição designada por “Oferta Desportiva Federada – 
Concelho de Odivelas” 
Início de Funções: 03.11.00 
 
Nome: Paula Cristina Baptista Cabrita Gama 
Funções: Levantamento de elementos de interesse 
para o Município de Odivelas, no âmbito dos contactos 
com a sociedade civil, os comerciantes e as forças 
produtivas no seu conjunto, de modo a potenciar a 
participação do nosso concelho no tecido produtivo 
nacional 
Início de Funções: 03.11.00 
 
 
Nome: Marlene Fernandes da Silva Pereira 
Funções: Levantamento de elementos para um roteiro 
turístico do Município de Odivelas, no âmbito da 
Divisão de Turismo do Departamento de Actividades 
Económicas 
Início de Funções: 03.11.00 
 
 

Nome: Marisol Armas Carmelino Ferreira 
Funções: Apoio administrativo, no âmbito do 
Gabinete de Saúde 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: João Carlos Pires Cardiga 
Funções: Coordenação da iniciativa “Jogos Populares 
de Odivelas”, no âmbito da Divisão de Desporto 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Rosa Clara Vieira Vidal Ribeiro Nunes 
Funções: Organização de processos de obras que 
transitaram do Município de Loures para o nosso 
Município e sua listagem com indicação dos seus 
elementos essenciais e fase em que se encontram, no 
âmbito do Departamento de Gestão Urbanística 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Cristina Isabel Ferreira Lobato da Silva 
Funções: Organização de processos de obras que 
transitaram do Município de Loures para o nosso 
Município e sua listagem com indicação dos seus 
elementos essenciais e fase em que se encontram, no 
âmbito do Departamento de Gestão Urbanística 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Maria Alexandra Mondego Duarte Francisco 
Funções: Organização de processos de obras que 
transitaram do Município de Loures para o nosso 
Município e sua listagem com indicação dos seus 
elementos essenciais e fase em que se encontram, no 
âmbito do Departamento de Gestão Urbanística 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Marina Bela Rodrigues de Deus 
Funções: Organização de processos de obras que 
transitaram do Município de Loures para o nosso 
Município e sua listagem com indicação dos seus 
elementos essenciais e fase em que se encontram, no 
âmbito do Departamento de Gestão Urbanística 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Tânea Mónica Ferreira Tomé 
Funções: Organização de processos de obras que 
transitaram do Município de Loures para o nosso 
Município e sua listagem com indicação dos seus 
elementos essenciais e fase em que se encontram, no 
âmbito do Departamento de Gestão Urbanística 
Início de Funções: 06.11.00 
 
 
Nome: Helena de Oliveira Pereira Garcez Serrão 
Funções: Apoio ao auxiliar administrativo, no âmbito 
do Departamento de Gestão Urbanística 
Início de Funções: 06.11.00 
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Nome: Maria Graciete Rodrigues dos Santos 
Quintanilha 
Funções: Recepção e acompanhamento dos utentes na 
Quinta das Águas Férreas 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Isabel Maria Patrocínio Silva 
Funções: Organizar e seleccionar informação na sala 
de adultos passando pela reestruturação do material 
existente e a apresentação de propostas para a aquisição 
de novo material, no âmbito da Biblioteca Municipal D. 
Dinis 
Início de Funções: 20.11.00 
 
Nome: Paulo Jorge Domingos Rainha 
Funções: Trabalhos subjacentes à abertura e entrada 
em funcionamento do Gabinete de Intervenção Social da 
Divisão Municipal de Habitação 
Início de Funções: 27.11.00 
 
 
Em regime de Avença: 
 
Nome: Ricardo Jorge Veloso Maximiano 
Funções: Coordenação de projectos UNIVA e Clube 
de Emprego em parceria com o IEFP 
Início de Funções: 06.11.00 
 
Nome: Patrícia Maria Teixeira Barroso 
Funções: Coordenação e planificação do projecto 
Agenda Cultural/Divulgação 
Início de Funções: 15.11.00 
 
 
Em regime de Comissão Extraordinária de Serviço: 
 
Nome: Fernanda Maria Pina 
Categoria: Assistente Administrativo Especialista 
Início de Funções: 20.11.00 
 
Nome: Amílcar da Rosa Carrilho 
Categoria: Electricista Principal 
Início de Funções: 01.11.00 
 
Nome: Armindo Padeiro dos Santos 
Categoria: Pedreiro Principal 
Início de Funções: 01.11.00 
 
Nome: João Paulo Duarte Artilheiro 
Categoria: Pedreiro 
Início de Funções: 01.11.00 
 
 
 
 
 
 

Em regime de Comissão de Serviço: 
 
Nome: Afonso Jorge Mateus Duarte 
Categoria: Chefe de Divisão (Divisão de Actividades 
Económicas) 
Início de Funções: 01.11.00 
 
 
Em Regime de Substituição: 
 
Nome: Gabriel David Caetano 
Categoria: Chefe de Secção (Secção de Contabilidade) 
Início de Funções: 01.11.00 

 
 
 

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. 

 
 

Informação n.º  189/VCL/00 
Data de despacho:  07.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento ao Restaurante Solar da Feira 
Actividades Hoteleiras, Lda., do valor de 94.080$00, 
referente a um almoço realizado com a Comunicação 
Social com o objectivo de divulgar as actividade do 
Departamento Sociocultural 
 
Informação n.º  1265/DSC/DEJ/SJ 
Data de despacho:  11.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à Policia de Segurança Pública, do valor 
de 21.332$00, pelos serviços prestados na actividade 
“Diferentes Culturas”. 
 
Informação n.º  1270/DSC/DEJ/SJ 
Data de despacho:  11.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação prévia e posterior pagamento ao 
Restaurante Solar da Feira Actividades Hoteleiras, Lda., 
do valor de 750.720$00, referente a actividade 
“Diferentes Culturas”. 
 
Informação n.º  1276/DSC/DEJ/SJ 
Data de despacho:  11.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa FNR – Fragoso, Nabo & 
Rocha, Lda, do valor total de 49.392$00, referente a 
realização de um buffet na actividade “Diferentes 
Culturas”. 
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Informação n.º  356/DTO/DMIM/00 
Data de despacho:  12.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa Contubos, Construções 
Tubulares, Lda. do valor de 1.497.600$00, referente ao 
fornecimento e assentamento de palco provisório para o 
Auditório Municipal da Póvoa de Sto. Adrião. 
 
Informação n.º  1943/DSC/DD/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
“Expodesporto”, publicação de publicidade no Jornal 
Vento Novo, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 175.500$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  83/DSC/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
Dossier’s Código do Associativismo, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Assinf, do valor de 
175.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1930/DSC/DD/00 – 07.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
“Expodesporto” – Odivelas 2000, refeições do Staff e 
Convidados no Restaurante a Gruta, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 237.150$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1995/DSC/DCPC/00 – 07.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
II Aniversário do Município – Aluguer, Transporte e 
Afinação do Piano de Dulce Pontes a Fernando Antunes, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento do valor de 111.150$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  2014/DSC/DCPC/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
Beberete da Exposição de Pintura de Rui Belas, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à empresa Espiga Dourada do valor de 
65.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  2011/DSC/DCPC/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
Filmes e Fitas – Aquisição dos Serviço de Projeccionista 
ao Sr. Carlos Alberto, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
21.400$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º  1984/DSC/DCPC/00 – 07.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
“Revista à Portuguesa” Refeições no Restaurante 
Mimena, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 92.000$00 com 
IVA incluído. 

Informação n.º  2009/DCS/DCPC/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
Festa de Natal de Joel Branco, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
375.000$00 ficando 20% IRS. 
 
Informação n.º  1987/DSC/DCPC/SAEP/00 – 07.12.00 
Data de despacho:  11.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de recibo de Acto Único de João 
Pancada, do valor 50.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º  1875/DSC/DD/00 – 30.11.00 
Data de despacho:  12.12.00 
Férias Desportivas – Aquisição de Serviços à empresa 
Odivelgest, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 562.160$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  555/BMDD/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  12.12.00 
3º Aniversário da Biblioteca – Reembolso de 
Fotografias à Técnica Susana Silvestre, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 3.850$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  557/BMDD/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  12.12.00 
Festival das Bibliotecas – Divulgação na Rádio Nova 
Antena, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 139.464$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  1279/DSC/DEJ/SAEP/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  12.12.00 
Visitas ao Concelho para Professores. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do Coffe Break à Firma Américo Mota & 
Coelho, Lda. no valor de 153.000$00+12% IVA. 
 
Informação n.º  1964/DSC/DD/00 – 12.12.00 
Data de despacho:  12.12.00 
“Expodesporto” aluguer de Gerador à Empresa Grupitel, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento do valor de 350.319$00 com IVA 
incluído. 
 
 
Informação n.º  2021/DCPC/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  12.12.00 
“Revista à Portuguesa” envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do 
reembolso ao Técnico Helder Carlos no valor de 
78.675$00 com IVA incluído. 
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Informação n.º  1280/DSC/DEJ/SAEP/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  12.12.00 
Visitas ao Concelho para Professores, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 510.000$00+12% IVA, referente 
a administração de Refeições. 
 
Informação n.º  1965/DSC/DD/00 – 13.12.00 
Data de despacho:  12.12.00 
“O Homem Mais Forte de Portugal”, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da Factura da empresa Contubos, no valor de 
351.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  2026/DSC/DCPC/00 – 13.12.00 
Data de despacho:  13.12.00 
II Aniversário do Município, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Staff Áudio Visuais, Lda. no valor de 
70.200$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  2025/DSC/DCPC/00 – 13.12.00 
Data de despacho:  13.12.00 
Peça de Teatro “Wiliam Shakespeare 97”, pela 
Companhia Teatral do Chiado – Teatro Estúdio Mário 
Viegas, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 700.000$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  2025/DSC/DCPC/00 – 13.12.00 
Data de despacho:  13.12.00 
Peça de Teatro “Wiliam Shakespeare 97”, pela 
Companhia Teatral do Chiado – Teatro Estúdio Mário 
Viegas, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 700.000$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  2027/DSC/DCPC/00 – 13.12.00 
Data de despacho:  14.12.00 
“Filmes e Fitas”, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento de factura da empresa 
Pelos Cabelos, no valor de 93.600$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  1969/DSC/DD/00 – 13.12.00 
Data de despacho:  14.12.00 
“Expodesporto”, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento de factura da Empresa 
Photo Video, no valor de 690.183$00 com IVA incluído, 
referente a Fotografias. 
 
Informação n.º  1970/DSC/DD/00 – 13.12.00 
Data de despacho:  14.12.00 
Publicação de publicidade no Jornal Norte Desportivo, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento do valor de 70.200$00 com IVA 
incluído. 

Informação n.º  1293/DEJ/SAEP – 12.12.00 
Data de despacho:   
Senhas de Passe para os Vigilantes/Patrulheiros, 
referente ao mês de Novembro, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da Rodoviária, no valor de 28.400$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  86/DSC/00 – 14.12.00 
Data de despacho:  14.12.00 
Código do Associativismo, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de Factura 
da empresa Calber Gráfica, no valor de 409.500$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  562/DSC/BMDD/00 – 14.12.00 
Data de despacho:  15.12.00 
Concepção de uma Maqueta de Cartão para a Biblioteca, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento ao Sr. Carlos Manuel Loureiro do valor 
de 450.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º  1974/DSC/DD/00 – 14.12.00 
Data de despacho:  15.12.00 
Aquisição de Mesas e Expositores para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Iduna, no valor de 615.245$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1976/DSC/DD/SADD/00 – 14.12.00 
Data de despacho:  15.12.00 
I Torneio Inter-Associações Sub 13 “Município de 
Odivelas”, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da empresa Alfa 
Bares, no valor de 14.321$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  565/BMDD/00 – 15.12.00 
Data de despacho:  15.12.00 
Afinação de Piano para o recital de Poesia Para Todos e 
Notas Musicais, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento do valor de 29.250$00 com 
IVA incluído, ao Sr. Fernando Antunes. 
 
Informação n.º  1304/DSC/DEJ/SAEP – 15.12.00 
Data de despacho:  18.12.00 
Aluguer de Autocarro à Empresa Turistejo, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 17.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1282/DSC/DEJ/SJ/00 – 11.12.00 
Data de despacho:  18.12.00 
Software Didáctico para o autocarro Click, sempre a 
Clicar, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Empresa Pubilivro, do 
valor de 43.470$00 com IVA incluído. 
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Informação n.º  2044/DSC/DCPC/00 – 18.12.00 
Data de despacho:  19.12.00 
II Aniversário do Município, publicidade na Rádio 
Nostalgia, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 839.592$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  2045/DSC/DCPC/00 – 18.12.00 
Data de despacho:  19.12.00 
Publicação de publicidade no Jornal “A Bola” sobre a 
Programação do Auditório da Póvoa de Santo Adrião, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento do valor de 106.704$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  2040/DSC/DCPC/00 – 18.12.00 
Data de despacho:  19.12.00 
Ensino da Música no 1º Ciclo. Solicitação de Professor 
ao Conservatório de Música D. Dinis, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 737.173$00 isento de IVA, 
referente aos Meses de Novembro e 
Dezembro+Subsídio de Natal e Encargos Eventuais. 
 
Informação n.º  1978/DSC/DD/00 – 15.12.00 
Data de despacho:  19.12.00 
“Expodesporto”, aluguer de Material Diverso à Empresa 
Tudonatenda, Lda., envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
472.446$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1307/DSC/DEJ/SAEP - 18.12.00 
Data de despacho:  19.12.00 
Subsídio de Auxílios Económicos aos Alunos 
Carenciados da Escola do 1º Ciclo nº3 da Ramada, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 153.900$00. 
 
 
Informação n.º  2050/DSC/DCPC/SAEP/00 – 18.12.00 
Data de despacho:  20.12.00 
II Maratona Fotográfica, transporte efectuado pela 
empresa Isidoro Duarte, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
79.800$00 com IVA incluído. 
 
 
Informação n.º  2048/DSC/DCPC/SAEPC/00 – 
18.12.00 
Data de despacho:  20.12.00 
Aquisição de Blusões e Polos para a Divisão de Cultura 
e Património Cultural à Empresa Reinaldo Fernandes 
Higino – Brindes Publicitários, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor 
362.232$00. 
 
 

Informação n.º  2041/DSC/DCPC/00 – 18.12.00 
Data de despacho:  20.12.00 
Beberete realizado no lançamento da Colecção 
Patrimónios, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Empresa Fragoso, Nabo & 
Rocha, Lda, do valor de 12.000$00+12% IVA. 
 
Informação n.º  2043/DSC/DCPC/00 – 20.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
II Aniversário do Município, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da SPA, no valor de 172.750$00 com IVA incluído, 
referente a espectáculos Ocorridos no II Aniversário. 
 
Informação n.º  581/BMDD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da Casa dos Fotolitos, no 
valor de 464.584$00 com IVA incluído, referente à 
reprodução de Marcadores de Livros. 
 
Informação n.º  575/BMDD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da Editora Rei dos Livros, no 
valor de 96.800$00 com IVA incluído, referente à 
aquisição de Livros para a Biblioteca. 
 
Informação n.º  576/BMDD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da empresa Edideco, no valor 
de 28.065$00 com IVA incluído, referente a aquisição 
de Livros para a Biblioteca. 
 
Informação n.º  583/BMDD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, escola E.B. 1 
Nº 2 da Urmeira, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento de factura da Fnac, no 
valor de 265.260$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  532/BMDD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, escola E.B. 1 
Nº 1 de Famões, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento de factura da Editorial 
Verbo, S.A., no valor de 5.544$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  582/BMDD/00 – 20.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Maqueta de Cartão da Biblioteca Municipal D. Dinis 
efectuada pela Empresa António Coelho Dias, S.ª - 
Artes Gráficas, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor total de 988.650$00 
com IVA incluído. 
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Informação n.º  1988/DSC/DD/SADD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Deslocação do Odivelas Futebol Clube, efectuada pela 
Empresa Turistejo, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
25.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1991/DSC/DD/SADD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Inserção de Publicidade na Empresa G.C.B Produções 
Gáficas, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 58.500$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  1989/DSC/DD/SADD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Deslocação do Odivelas Futebol Clube, efectuada pela 
Empresa Turistejo, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
57.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1990/DSC/DD/SADD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Deslocação do Grupo Desportivo dos Bons Dias, 
efectuada pela empresa Turistejo, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 57.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1312/DSC/DEJ/SAEP/00 – 20.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
“Coffe Break” e 170 Almoços, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Américo Mota & Coelho, Lda, no valor de 
153.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1308/DSC/DEJ/SJ/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  21.12.00 
Redecoração do Interior da Loja Jovem, efectuada pela 
empresa Zolde, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 608.400$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  2001/DSC/DD/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
“Expodesporto” serviço de vigilância efectuado pelo 
Grupo 8, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 896.805$00 com 
IVA incluído. 
 
 
Informação n.º  1979/DSC/DD/00 – 15.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
“Expodesporto” Divulgação no Jornal O Jogo, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 97.666$00 com IVA incluído. 
 
 

Informação n.º  1995/DSC/DD/SADD/00 – 20.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
Deslocação do Odivelas Futebol Clube, efectuada pela 
Empresa Turistejo, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
25.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  2004/DSC/DD/SADD/00 – 20.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
Deslocação do Odivelas Futebol Clube, efectuada pela 
empresa Turistejo, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
27.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1987/DSC/DD/00 – 19.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
“Expodesporto” envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento do recibo de António 
Gomes dos Santos. 
 
Informação n.º  2000/DSC/DD/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento da factura de Fragoso, Nabo & Rocha, 
Lda., no valor de 22.400$00 com IVA incluído, 
referente ao fornecimento de um Coffe Break. 
 
Informação n.º  2003/DSC/DD/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da Sar e Estampe, no valor de 
52.600$00 com IVA incluído, referente à aquisição de 
30 T – Schirts. 
 
Informação n.º  2002/DSC/DD/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da Florista Exótica, no valor 
de 14.400$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  2008/DSC/DD/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
“Expodesporto”, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento do recibo de Mónica 
Matos (Modelo), no valor de 30.000$00 isenta de IVA. 
 
 
Informação n.º  2009/DSC/DD/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
“Expodesporto”, serviço de limpeza prestado pela 
empresa Biosanidade, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
67.626$00 com IVA incluído. 
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Informação n.º  2005/DSC/DD/SADD/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
Prémio Internacional de Xadrez, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da Associação Artesãos de Loures, no valor de 
120.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  2064/DSC/DCPC/00 – 21.12.00 
Data de despacho:  22.12.00 
Investigação e Edição de uma Breve Monografia sobre a 
Quinta da Memória, efectuada por Maria Amélia Dias, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento do valor de 200.000$00+17% IVA. 

 
 
 

CULTURA E PATRIMÓNIO CULTURAL 
 
 

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. 
 
 
Informação n.º  2003/DSC/DCPC/00 de 07.12.2000 
Data de despacho:  07.12.2000 
Adjudicação de aluguer de Filme à Lusomundo 
Audiovisuais, no valor de 49.725$00 com IVA incluído 
de 17%. 
 
Informação n.º  551/BMDD/00 de 07.12.2000 
Data de despacho:  07.12.2000 
Adjudicação de um Coffe- Break À firma Fragoso, Nabo 
& Rocha, Lda, no valor 12.000$00 + IVA 12%. 
 
Informação n.º  554/BMDD/00 de 07.12.2000 
Data de despacho:  11.12.2000 
Adjudicação de reparação de retroprojector de opacos à 
firma Sony Portugal, LDA., no valor de 86.814$00 com 
IVA incluído de 17 %. 
 
Informação n.º  1988/DSC/DCPC/SAEPC/00 de 
07.12.2000 
Data de despacho:  11.12.2000 
Adjudicação de Beberete à firma Fragoso, Nabo Rocha, 
Lda., no valor de 6.000$00 + IVA 17%. 
 
Informação n.º  1997/DSC/DCPC/00 de 07.12.2000 
Data de despacho:  11.12.2000 
Adjudicação de refeições ao restaurante Mimena, no 
valor de 36.800$00 com IVA incluído de 12 %. 
 
Informação n.º  2005/DSC/DCPC/00 de 07.12.2000 
Data de despacho:  11.12.2000 
Adjudicação de um Porto de Honra à firma “ O Furo”, 
no valor de 133.000$00 com IVA incluído de 12 %. 
 

Informação n.º  2017/DSC/DCPC/00 de 11.12.2000 
Data de despacho:  11.12.2000 
Adjudicação do arranjo de pórtico acidentando à firma 
“Pelos Cabelos”, no valor de 80.000$00 + IVA 17%. 
 
Informação n.º  2016/DSC/DCPC/00 de 11.12.2000  
Data de despacho:  11.12.2000 
Adjudicação de refeições à “Central”, no valor de 
37.500$00 com IVA incluído de 12 %. 
 
Informação n.º  2008/DSC/DCPC/SAEPC/00 de 
07.12.2000 
Data de despacho:  11.12.2000 
Adjudicação de transporte de Talha Dourada à 
FeiraExpo, no valor de 148.000$00 + IVA 17%. 

 
 
 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 

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. 
 
Informação n.º 1275/DSC/DEJ/SJ/00, de 7 DE 
Dezembro de 2000 
Data de despacho : 17.12.2000 
Atelier de Fotografia – devolução de verba, envio ao 
DAF para os devidos efeitos. 

 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 

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 221/DAE/CB/DL de 2000/12/12 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura referente ao mês de 
Novembro, no valor de 31.020$00, relativa a aquisição 
de Jornais e Revistas. 
 
Informação n.º 69/DAE/SAPFE/SG de 14/12/2000 
Data de despacho: 18/12/2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à Empresa S.T. & S.F. – Sociedade de 
publicações, Lda, da factura com o nº FT 05884 de 24-
11-2000, no valor de 168.480$00, com IVA incluído, 
referente à publicação de publicidade em Jornal, no 
âmbito do Seminário “ Teletrabalho” englobado no 
Ciclo de Seminários da Divisão de Actividades 
Económicas. 
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Informação n.º 70/DAE/SAPFE/SG de 18/12/2000 
Data de despacho: 19/12/2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à Empresa Fólio – Edições e 
Comunicação, L.da, da factura com o nº 23100327 de 
30-11-2000, no valor de 70.200$00, com IVA incluído 
referente à publicação de publicidade em Jornal, no 
âmbito do Seminário “ Euro – Sua Implementação nas 
Empresas” englobado no Ciclo de Seminários da 
Divisão de Actividades Económicas. 
 
Informação n.º 71/DAE/SAPFE/SG de 18/12/2000 
Data de despacho: 19/12/2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à Empresa Fólio – Edições e 
Comunicação, L.da, da factura com o nº 23100328 de 
30-11-2000, no valor de 70.200$00, com IVA incluído 
referente à publicação de publicidade em Jornal, no 
âmbito do Seminário “ Teletrabalho ”, englobado no 
Ciclo de Seminários da Divisão de Actividades 
Económicas. 

 
 
 

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 102/DAE-DT/SMC de 06/12/2000 
Data de despacho: 07/12/2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento das facturas com os n.ºs: 0642 no valor 
de 43.290$00 e 0643 no valor de 82.485$00 (ambas com 
IVA incluído à taxa de 17%), da empresa RAMA, Artes 
- gráficas, unipessoal, Lda., relativo à aquisição de 
convites e cartazes no âmbito da 72ª e73ª Exposição 
Internacional Felina. 
 
Informação n.º 105/DAE-DT/SMC de 12/12/2000 
Data de despacho: 12/12/2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa Rodipress, Serviços 
Comerciais/ Administrativos, da factura com o nº 3849, 
no valor de 70.200$00 com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à divulgação feita no Jornal Nova Odivelas a 
propósito da 72º e 73ª Exposição Internacional Felina. 
 
Informação n.º 81/DT/AB de 11/12/2000 
Data de despacho: 12/12/2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa Reprolito – Reprodução 
Fotolito, Lda, da factura com o nº 120/1, no valor de 
44.460$00 com IVA incluído à taxa de 17%, relativo à 

aquisição de 4 fotolitos para promoção do Presépio junto 
dos órgãos de Comunicação Social. 
 
Informação n.º 98/DT/MP de 14/12/2000 
Data de despacho: 14/12/2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura com o nº 0959 de 
06/12/2000, no valor de 216.450$00 com IVA incluído à 
taxa de 17%, referente à execução de 1 encarte de 8 
páginas para agendas. 

 
 
 

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 de despacho : 13.11.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
sinalização temporária e respectiva protecção referente 
ao Deslizamento de Taludes no CM 1324 – 
Pedernais/Trigache, pelo valor de 393.800$00, nos 
termos da Informação n.º 577/DVEU/EC de 02.11.00. 
 
Processo n.º 264/OD-DOM 
Data de despacho : 24.11.00 
Homologação do auto de consignação referente aos 
trabalhos de repavimentação de Arruamentos do 
Cemitério de Odivelas, nos termos da Informação n.º 
598/DEC/SAFO/VA de 17.11.00. 
 
Processo n.º 705-A/DOM 
Data de despacho : 27.11.00 
Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais 
nº 1, referente aos trabalhos nas Instalações de Apoio ao 
Polidesportivo do Bairro Olival do Pancas, Pontinha, 
pelo valor de 1.003.226$00 c/ IVA incluído, nos termos 
da Informação n.º 539/DEC/SAFO/VA de 31.10.00 
 
 
Processo n.º 705-A/DOM 
Data de despacho : 27.11.2000 
Concordar com o pagamento do auto nº 1 relativo a 
erros e omissões, referente aos trabalhos nas Instalações 
de Apoio ao Polidesportivo do Bairro Olival do Pancas, 
Pontinha, pelo valor de 1.749.918$00 c/ IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 541/DEC/SAFO/VA de 
31.10.00. 
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Processo n.º 705-A/DOM 
Data de despacho : 27.11.2000 
Concordar com o pagamento referente à revisão de 
preços dos trabalhos contratuais da empreitada das 
Instalações de Apoio ao Polidesportivo, Pontinha, pelo 
Valor de 669.601$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 599/DEC/SAFO/VA de 17.11.00. 
 
Processo n.º 239/OD-DOM 
Data de despacho : 27.11.00 
Concordar com o lançamento de consulta prévia para 
elaboração dos projectos de especialidades referentes à 
fase da Escola EB1 / JI Nº 9, Arroja, nos termos da 
Informação n.º 154/SB/00 de 07.11.00. 
 
Processo n.º 184/OD-DOM 
Data de despacho : 27.11.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais, 
referentes à empreitada de Substituição de Caixilharia na 
Escola Básica do 1º Ciclo Nº 9 da Arroja, pelo valor de 
44.000$00 s/ IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 597/DEC/SAFO/VA de 17.11.00. 
 
Processo n.º 246/OD-DOM 
Data de despacho : 28.11.2000 
Homologação do auto de consignação, referente à 
empreitada de Pinturas e Substituição de Caixilharia na 
escola EB 1 Nº 4 de Odivelas, Rainha Santa, nos termos 
da Informação n.º 594/DEC/SAFO/VA de 17.11.00. 
 
Processo n.º 285/OD-DOM 
Data de despacho : 28.11.2000 
Homologação do auto de consignação, referente à 
empreitada de Demolição de Pavilhões Pré-Fabricados 
na escola EB1 Nº 1 de Odivelas, nos termos da 
Informação n.º 595/DEC/SAFO/VA de 17.11.00. 
 
Processo n.º 304/OD-DOM 
Data de despacho : 29.11.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição dos 
trabalhos contratuais, referente aos trabalhos de Criação 
de uma Copa nas Instalações do Departamento de Obras 
Municipais, pelo valor de 467.965$00 c/ IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 545/DEC/SAFO/IT de 
08.11.00. 
 
Data de despacho : 30.11.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública em várias Freguesias do Concelho, 
pelo valor de 1.942.429$00 c/ IVA incluído, nos termos 
da Informação n.º 660/DVEU/EC de 23.11.00. 
 
Processo n.º 201/CA-DOM 
Data de despacho : 30.11.2000 
Concordar com a adjudicação da Elaboração do Projecto 
de Remodelação e Ampliação da escola EB1 Nº 3 de 
Caneças (Casal Novo) – Instalações Mecânicas, pelo 

valor de 81.900$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 205/OS/00 de 21.11.00. 
 
Processo n.º 224/PV-DOM 
Data de despacho : 30.11.00 
Homologação do auto de consignação referente à 
empreitada de Alteração/Ampliação da Escola EB1 Nº5 
da Póvoa de Santo Adrião, nos termos da Informação n.º 
620/DEC/SAFO/VA de 24.11.00. 
 
Processo n.º 221/PO-DOM 
Data de despacho : 0.11.00 
Homologação do auto de recepção provisória, referente 
à empreitada de Construção de Parque de 
Estacionamento na Rua Pêro Vaz de Caminha – Quinta 
do Pinheiro, na Pontinha, nos termos da Informação n.º 
509/DVEU/MS de 24.11.00. 
 
Processo n.º 412/PO-DOM 
Data de despacho : 30.11.00 
Concordar com o lançamento de ajuste directo, referente 
à empreitada de Vedação do Campo de Jogos do Casal 
do Rato, na Pontinha, pelo valor base de 3.871.230$00, 
nos termos da Informação n.º 616/DEC/SAFO/IT de 
22.11.00. 
 
Processo n.º 333/OD-DOM 
Data de despacho : 30.11.00 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
Execução de Passeios no Concelho de Odivelas, pelo 
valor de 6.930.000$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 172/DOM/CF de 27.11.00. 
 
Processo n.º 194/PO-DOM 
Data de despacho : 30.11.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais, 
referente à empreitada de Repavimentação de 
Arruamentos de Acesso ao Bairro da Milharada, pelo 
valor de 2.077.800$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 557/DVEU/MS de 27.11.00. 
 
Processo n.º 684/DOM 
Data de despacho : 30.11.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1, 
referente à empreitada de Acesso ao Quartel dos 
Bombeiros de Odivelas, pelo valor de 8.839.491$00 c/ 
IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
648/DVEU/MS de 22.11.00. 
 
Processo n.º 423/OL-DOM 
Data de despacho : 30.11.00 
Concordar com o convite a empresas para Reformulação 
dos Parque Infantis na Praceta de Gôa e Praceta Sidónio 
Muralha, no Olival Basto, pelo valor base de 
15.962.382$00, nos termos da Informação n.º 
622/DEC/SAFO/IT de 27.11.00. 
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Processo n.º 227/PV-DOM 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1, 
referente à empreitada de Adaptação das Instalações 
Sanitárias, Rampa de Acesso a Deficientes e 
Transformação de Sala para Pré-Escolar da escola EB1 
Nº 3 da Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, pelo valor 
de 9.170.486$00 c/ incluído, nos termos da Informação 
n.º 619/DEC/SAFO/VA de 23.11.00 
 
Processo n.º 201/CA-DOM 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com o pagamento referente à Prospecção 
Geotécnica da 2ª Fase da escola EB1 / JI Nº 3 de 
Caneças, pelo valor de 397.950$00 c/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 207/OS/00 de 28.11.00. 
 
Processo n.º 300/OD-DOM 
Data de despacho : 04.12.00 
Homologação do auto de consignação referente à 
empreitada de Execução das Fundações do 
Polidesportivo Honório Francisco na Codivel, nos 
termos da Informação n.º 615/DEC/IT de 22.11.00. 
 
Processo n.º 284/DIV-DOM 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada de Beneficiação em Edifícios 
Escolares no Concelho de Odivelas e escola EB1 / JI Nº 
1 da Urmeira, Pontinha, pelo valor de 1.233.525$00 s/ 
IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
608/DEC/SAFO/VA de 21.11.00. 
 
Processo n.º 284/DIV-DOM 
Data de despacho : 04.12.00 
Homologação do auto de consignação referente à 
empreitada de Beneficiação em Edifícios Escolares no 
Concelho de Odivelas: escola EB1 Nº 6 da Póvoa de 
Santo Adrião, escola EB1 Nº 6 de Odivelas e escola 
EB1 / JI Nº1 da Urmeira, nos termos da Informação n.º 
607/DEC/SAFO/VA de 21.11.00. 
 
Processo n.º 358/PO-DOM 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de Arrumos 
para o Campo de Ténis, Pontinha, pelo valor de 
2.307.354$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 556/DEC/SAFO/IT de 09.11.00. 
 
 
Data de despacho : 06.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente a 
trabalhos de fotocópias, pelo valor de 4.415$00, nos 
termos da Informação n.º 144/DOM/LJ de 04.12.00. 
 
 
 

Data de despacho : 06.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente a 
trabalhos de fotocópias, pelo valor de 165.298$00, nos 
termos da Informação n.º 143/DOM/LJ de 04.12.00. 
 
Processo n.º 344/MO-DOM 
Data de despacho : 06.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1, 
referente à empreitada de Remodelação das Instalações 
Municipais na Rua D. Nuno Álvares Pereira em 
Odivelas, pelo valor de 3.899.010$00 c/ IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 629/DEC/SAFO/IT de 
28.11.00. 
 
Processo n.º 168/FA-DOM 
Data de despacho : 06.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1, 
referente à empreitada de Execução do Caminho 
Municipal 1324 entre Pedernais / Trigache, em Famões, 
pelo valor de 5.502.082$00 c/ IVA incluído, nos termos 
da Informação n.º 662/DVEU/MS de 04.12.00. 
 
Processo n.º 168/FA-DOM 
Data de despacho : 06.12.00 
Concordar com os trabalhos a mais referentes à 
empreitada de Execução do Caminho Municipal 1324 
entre Pedernais / Trigache, pelo valor de 1.028.400$00, 
nos termos da Informação n.º 632/DVEU/MS de 
04.12.00. 
 
Processo n.º 209/OD-DOM 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referente à empreitada de Reparações Diversas na 
Biblioteca D. Dinis, pelo valor de 991.750$00 s/ IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 
637/DEC/SAFO/VA de 30.11.00. 
 
Processo n.º 176/OD-DOM 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais e a 
menos referentes à empreitada de Beneficiação no 
Jardim de Infância da Arroja, em Odivelas, pelo valor de 
2.287.477$00 e de 1.076.035$00, respectivamente, 
sendo o valor final dos trabalhos de 1.211.442$00 s/ 
IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º638/DEC/SAFO/VA de 04.12.00. 
 
 
Processo n.º 231/OL-DOM 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com o pagamento referente aos Projectos de 
Ampliação da Escola EB1/JI N.º 3 da Póvoa de Santo 
Adrião, pelo valor de 713.700$00 c/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 166/SB/00 de 29.11.00. 
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Processo n.º 422/PO-DOM 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos referentes 
ao Fornecimento de Areão para o Campo de Futebol de 
Santa Maria, Pontinha, pelo valor de 601.000$00 s/ IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 
601/DEC/SAFO/VA de 20.11.00. 
 
Processo n.º 216/OD-DOM 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com o pagamento referente ao estudo prévio 
para Reformulação do Ringue e Parque Infantil das 
Patameiras, em Odivelas, pelo valor de 205.405$00, nos 
termos da Informação n.º 165/JN/00 de 29.11.00. 
 
Processo n.º 383/DOM 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com o pagamento referente à empreitada da 
Escola EB1 / JI Nº 2 da Paiã, Pontinha, pelo valor de 
9.789.261$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 639/DEC/SAFO/VA de 04.12.00. 
 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública em Várias Ruas da Freguesia, pelo 
valor de 2.060.535$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 637/DVEU/JV de 28.11.00. 
 
Processo n.º 259/MO-DOM 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada de Execução de Divisória para a 
Divisão de Qualificação Ambiental, pelo valor de 
84.255$00 s/ IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 645/DEC/ASAFO/VA de 04.12.00. 
 
Processo n.º 285/OD-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1 
referente à empreitada de Demolição de Pavilhões Pré-
Fabricados na escola EB1 Nº 1 de Odivelas, pelo valor 
de 4.461.322$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 649/DEC/SAFO/Va de 05.12.00. 
 
Processo n.º 441/FA-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para a empreitada 
de Intervenção na escola EB1 Nº 2 de Famões, Casal da 
Silveira, pelo valor base de 2.587.850$00, nos termos da 
Informação n.º 653/DEC/SAFO/IT de 06.12.00. 
 
Processo n.º 434/OL-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Montagem de Sistema de Detecção de 
Intrusão para a Escola Nº 3 da Póvoa de Santo Adrião, 

Olival Basto, pelo valor de 472.025$00 s/ IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 624/DEC/AD de 27.11.00. 
 
Processo n.º 430/RA-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Montagem de Sistema de Detecção de 
Intrusão para a Escola Nº 4 da Ramada, pelo valor de 
514.365$00 s/ IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 592/DEC/AD de 27.11.00. 
 
Processo n.º 432/PO-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Montagem de Sistema de Detecção de 
Intrusão para a Escola Nº 2 da Pontinha, pelo valor de 
650.575$00 s/ IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 626/DEC/AD de 27.11.00. 
 
Processo n.º 438/RA-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Colocação de Suporte e Porta de 
Contador na Escola do Bairro de S. Jorge na Ramada, 
pelo valor de 72.100$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 643/DEC/SAFO/VA de 04.12.00. 
 
Processo n.º 440/FA-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Montagem de Sistema de Detecção de 
Intrusão para a Escola Nº 3 de Famões, Vale Grande, 
Odivelas, pelo valor de 408.085$00 s/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 652/DEC/AD de 06.12.00. 
 
Processo n.º 435/PV-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Montagem de Sistema de Detecção de 
Intrusão para a Escola Nº 1 da Póvoa de Santo Adrião, 
pelo valor de 466.195$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 623/DEC/AD de 27.11.00. 
 
Processo n.º 437/OD-DOM 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Colocação de Porta Blindada no Centro 
de Recursos da escola EB1 Nº 6 de Odivelas, Codivel, 
pelo valor de 352.000$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 642/DEC/SAFO/Va de 04.12.00. 
 
Data de despacho : 14.12.00 
Concordar com a realização de procedimento de ajuste 
directo para Recuperação do Moinho de Famões, nos 
termos da Informação n.º 175/DOM/CF/00 de 07.12.00. 
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Data de despacho : 19.12.00 
Concordar com a adjudicação de estudo para resolução 
de várias situações no Parque Central da Póvoa de Santo 
Adrião, em virtude de danos ocorridos no talude na 
sequência da forte precipitação do dia 22.11.00, pelo 
valor de 300.000$00, nos termos da Informação n.º 
669/DVEU/EC de 15.12.00. 
 
Processo n.º 165/MO-DOM 
Data de despacho : 19.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 7 
referente à Execução de Marcas Rodoviárias no 
Concelho de Odivelas, pelo valor de 4.385.464$00 c/ 
IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
682/DVEU/EC de 15.12.00. 
 
Processo n.º 360/OD-DOM 
Data de despacho : 19.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1 
referente à empreitada de Execução de Trabalhos Vários 
no Polidesportivo Descoberto da Arroja, pelo valor de 
815.727$00 c/ IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 659/DEC/SAFO/IT de 11.12.00. 
 
Data de despacho : 19.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente a 
serviço de cópias, pelo valor de 31.964$00, nos termos 
da Informação n.º 175/DOM/LJ de 15.12.00. 
 
Data de despacho : 19.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente a 
trabalhos de cópias, pelo valor de 215.310$00, nos 
termos da Informação n.º 176/DOM/LJ de 18.12.00. 
 
Data de despacho : 19.12.00 
Concordar com o pagamento de facturas referentes a 
serviço de cópias, pelo valor de 372.753$00, nos termos 
da Informação n.º 178/DOM/LJ de 18.12.00. 
 
Processo n.º 431/FA-DOM 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Fornecimento e Montagem de Sistema de Detecção de 
Intrusão para a Escola Nº 7 de Famões, Trigache, pelo 
valor de 256.875$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 627/DEC/AD de 27.11.00. 
 
 
Processo n.º 300/OD-DOM 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada de Execução de Fundações do 
Polidesportivo Honório Francisco na Codivel, pelo valor 
de 940.240$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 662/DEC/SAFO/IT de 11.12.00. 
 
 

Processo n.º 300/OD-DOM 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com o pagamento do auto referente à 
empreitada de Execução de Fundações do 
Polidesportivo Honório Francisco na Codivel, pelo valor 
de 9.894.060$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 661/DEC/SAFO/IT de 11.12.00. 
 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 
Iluminação Pública em Várias Freguesias do Concelho, 
pelo valor de 1.742.194$00 c/ IVA incluído, nos termos 
da Informação n.º 695/DVEU/EC de 12.12.00. 
 
Processo n.º 224/PV-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº1 
referente à empreitada de Alteração/Ampliação da 
Escola EB1 Nº 5 da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor 
de 18.979.599$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 676/DEC/SAFO/VA de 18.12.00. 
 
Processo n.º 224/PV-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com a adjudicação dos erros e omissões e 
trabalhos a mais referentes à empreitada de 
Alteração/Ampliação da Escola EB1 Nº5 da Póvoa de 
Santo Adrião, pelo valor de 2.208.583$00 e 
2.097.240$00, respectivamente, com o valor final de 
4.305.823$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 672/DEC/SaFO/VA de 15.12.00. 
 
Processo n.º 428/OD-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente aos 
trabalhos de Fornecimento e Montagem de 
Termoacumulador para o Polidesportivo Jardim do Sol, 
Arroja, pelo valor de 450.450$00 c/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 664/DEC/AD de 12.12.00. 
 
Processo n.º 203/PO-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
Reparações de Anomalias Existentes na escola EB1 Nº 1 
da Pontinha, pelo valor de 4.935.500$00 s/ IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 192/DOM/CF de 
20.12.00. 
 
Processo n.º 340/CA-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1 
referente à empreitada de Muro de Protecção da 
Margem da Ribeira de Caneças, pelo valor de 
893.475$00 c/ IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 685/DVEU/MS de 04.12.00. 
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Processo n.º 340/CA-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Homologação do auto de consignação referente à 
empreitada de Muro de Protecção da Margem da Ribeira 
de Caneças, nos termos da Informação n.º 
680/DVEU/MS de 10.11.00. 
 
Processo n.º 157/OD-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 9 
referente à empreitada de Concepção e Execução das 
Obras de Consolidação e Reabilitação da Quinta da 
Memória, pelo valor de 18.261.172$00 c/ IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 668/DEC/SAFO/IT de 
15.12.00. 
 
Data de despacho : 2.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente a 
Execução de Ramais, Semáforos na Estrada de Paiã, 
pelo valor de 90.792$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 708/DVEU/JV de 18.12.00. 
 
Processo n.º 171/MO-DOM 
Data de despacho : 2.12.00 
Concordar com o pagamento referente ao Fornecimento 
de Sinais Rodoviários para o Concelho de Odivelas, pelo 
valor de 1.194.755$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 683/DVEU/EC de 18.12.00. 
 
Processo n.º 283/MO-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Concordar com o pagamento referente ao Fornecimento 
e Colocação de Pilaretes no Concelho de Odivelas, pelo 
valor de 5.697.900$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 705/DVEU/EC de 15.12.00. 
 
Processo n.º 253/OD-DOM 
Data de despacho : 21.12.00 
Homologação do auto de consignação referente à 
Empreitada de Estabilização do Muro de Suporte da Rua 
José Gomes Ferreira na Freguesia de Odivelas, nos 
termos da Informação n.º 699/DVEU/EC de 19.12.00. 

 
 
 

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 de despacho : 20.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente à 
Concepção e Produção do Boletim Informativo 

“Ambiente”, pelo valor de 3.404.700$00, nos termos da 
Informação n.º 124/IB/00 de 18.12.00. 
 
Processo n.º 117/2000/FA-DA/EV 
Data de despacho : 29.11.00 
Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 
Limpeza do Terreno dos Viveiros Municipais de 
Odivelas, pelo valor de 888.223$00 c/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 498/TR/00 de 17.11.00. 
 
Data de despacho : 29.11.00 
Concordar com o pagamento referente à Aquisição de 
Maquinaria Diversa para os Viveiros Municipais de 
Odivelas, pelo valor de 2.185.209$00 c/ IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 501/TR/00 de 21.11.00. 
 
Data de despacho : 29.11.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de Limpeza 
de Terreno junto ao Parque Infantil da Rua de Santo 
António, Trigache Sul, Famões, pelo valor de 
994.500$00 c/ IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 64/CS/00 de 17.11.00. 
 
Processo n.º 169/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com a adjudicação da distribuição de Árvores 
de Natal, pelo valor de 819.000$00 c/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 75/CS/00 de 30.11.00. 
 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com a adjudicação da aquisição de Árvores 
de Natal envasadas para a Iniciativa Natal Verde, pelo 
valor de 3.819.200$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 93/LA/00 de 16.11.00. 
 
Processo n.º 175/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho : 05.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Vedação do 
Parque Infantil da Cruz Vermelha da Póvoa de Santo 
Adrião, nos termos da Informação n.º 107/LA/00 de 
30.11.00. 
 
Processo n.º 176/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho : 05.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Vedação do 
Parque Infantil das Traseiras do Externato da Póvoa de 
Santo Adrião”, nos termos da Informação n.º 108/LA/00 
de 30.11.00. 
 
 
Data de despacho : 05.12.00 
Concordar com a adjudicação de Nova Aquisição de 
Espaços Sanitários para Cães, pelo valor de 
14.601.600$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 509/TR/00 de 27.11.00. 
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Processo n.º 109/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho : 06.12.00 
Concordar com a adjudicação da Aquisição de Bancos e 
Papeleiras para o Jardim do Baeta em Caneças, pelo 
valor de 596.700$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 71/CS/00 de 28.11.00. 
 
Processo n.º 134/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação de Limpeza de Vala 
Paralela à Rua Aquilino Ribeiro na Freguesia da Póvoa 
de Santo Adrião, Pelo valor de 994.500$00 c/ IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 60/LA/00 de 
11.10.00. 
 
Processo n.º 20-A/2000/PO-DA/EV 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com o pagamento de 50% do valor da Obra 
de Execução de Arranjos Exteriores no Jardim da 
Praceta dos Marinheiros na Pontinha, pelo valor de 
4.468.924$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 493/TR/00 de 13.11.00. 
 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de Limpeza 
da Zona Envolvente ao Centro de Saúde da Póvoa de 
Santo Adrião, pelo valor de 1.041.300$00 c/ IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 55/LA/00 de 
03.10.00. 
 
Processo n.º 46/2000/FA-DA/EV 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com o pagamento dos trabalhos de 
Reconversão do Parque Infantil no Bairro da Silveira, na 
Freguesia de Famões, pelo valor de 3.544.749$00 c/ 
IVA incluído, nos termos da Informação n.º 504/TR/00 
de 24.11.00. 
 
Processo n.º 155/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Construção da Vedação dos Viveiros Municipais em 
Famões, pelo valor de 15.219.735$00 s/ IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º114/LA/00 de 05.12.00. 
 
Processo n.º 6-B/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com o pagamento de 50% do valor da 
Aquisição de uma Estufa para os Viveiros Municipais 
em Famões, pelo valor de 2.923.245$00 c/ IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 111/LA/00 de 
04.12.00. 
 
Processo n.º 51/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho : 11.12.00 
Concordar com o pagamento referente à Recuperação do 
Parque Infantil nas Traseiras do Externato da Póvoa de 

Santo Adrião, pelo valor de 5.503.212$00 c/ IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 503/Tr/00 de 
24.11.00. 
 
Processo n.º 171/2000/PO-DA/EV 
Data de despacho : 18.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Aquisição de 
Árvores e Arbustos para a Freguesia da Pontinha, nos 
termos da Informação n.º 73/CS/00 de 29.11.00. 
 
Processo n.º 177/2000/RA-DA/EV 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Aquisição de 
Árvores para a Freguesia da Ramada, nos termos da 
Informação n.º 76/CS/00 de 30.11.00. 
 
Processo n.º 170/2000/RA-DA/EV 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Aquisição de 
Mobiliário Urbano para a Junta de Freguesia da 
Ramada, nos termos da Informação n.º 74/CS/00 de 
30.11.00. 
 
Processo n.º 137/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Aquisição de 
Pilaretes para O Jardim dos Castanheiros em Caneças, 
nos termos da Informação n.º 46/CS/00 de 20.10.00. 
 
Processo n.º 48/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com o pagamento referente à Reconversão do 
Parque Infantil da Cruz Vermelha na Póvoa de Santo 
Adrião, pelo valor de 4.572.185$00 c/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 527/TR/00 de 12.12.00. 
 
Processo n.º 157/2000/OD-DA/EV 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Aquisição de 
Material vegetal para a Freguesia de Odivelas, nos 
termos da Informação n.º 63/CS/00 de 16.11.00. 
 
Processo n.º 164/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho : 20.12.00 
Concordar com a consulta a empresas para Aquisição de 
Ferramentas para as Hortas Pedagógicas, nos termos da 
Informação n.º 99/LA/00 de 24.11.00. 
 
 
Data de despacho : 29.11.00 
Concordar com o pagamento referente à Produção da 
Exposição As Aventuras de Uma Gota de Água, pelo 
valor de 734.760$00 c/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 229/RM/00 de 31.10.00. 
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Data de despacho : 29.11.00 
Concordar com o pagamento referente à Produção de 
Puzzles, pelo valor de 3.340.350$00, nos termos da 
Informação n.º 230/RM/00 de 31.10.00. 
 
Data de despacho : 29.11.00 
Concordar com o pagamento referente à 2ª fase do 
Estudo de Avaliação de Estratégias da Campanha de 
Sensibilização sobre o Problema da Permanência de 
Dejecto de Canídeos nos Espaços Públicos, pelo valor 
de 400.000$00 s/ IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 232/RM/00 de 07.11.00. 
 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de Limpeza 
de Linhas de Água afluentes do Rio da Costa – 
Freguesia da Pontinha, pelo valor de 1.450.000$00 s/ 
IVA incluído, nos termos da Informação n.º 76/SC/00 de 
07.12.00. 
 
Data de despacho : 07.12.00 
Concordar com o pagamento referente à Criação de 
Logotipo, pelo valor de 561.600$00 c/ IVA incluído, e 
não de 573.300$00 tal como havia sido mencionado na 
Informação n.º 231/RM/00, nos termos da Informação 
n.º 241/RM/00 de 24.11.00. 
 
Data de despacho : 06.12.00 
Concordar com a adjudicação da Aquisição de 
Mobiliário de Consultório, pelo valor de 1.443.000$00 
s/ IVA incluído nos termos da Informação n.º 
190/MJN/00 de 05.12.00. 
 
 
DIVERSOS 
 
Data de despacho : 19.10.00 
Concordar com a adjudicação do trabalho de 
Distribuição de Folha Informativa à População do Casal 
da Serra, pelo valor de 18.720$00 c/ IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 19/FM/00 de 19.10.00. 
 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com o pagamento referente à Inserção de um 
Anúncio de Página Inteira com a Imagem do MUPI do 
Dia Mundial do Ambiente, pelo valor de 117.000$00, 
nos termos da Informação n.º 38/CT/00 de 30.11.00. 
 
Data de despacho : 04.12.00 
Concordar com o pagamento de factura referente à 
publicação de anúncio no âmbito  da comemorações do 
Dia do Ambiente, no valor de 87.750$00, nos termos da 
informação 39/CT/00 de 30.11.00. 
 
 
 
 

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. 
 
 
Aplicação de Coima  
 
 
Processo n.º 449/SCO/00 
Nome: Manuel Cruz Ferreira 
Data de despacho: 4.12.2000 
 
Processo n.º 450/SCO/00 
Nome: Libânia Ascensão dos Reis Santos 
Data de despacho: 4.12.2000 
 
Processo n.º 451/SCO/00 
Nome: Octávio Moreira Paiva 
Data de despacho: 4.12.2000 
 
Processo n.º 909/SCO/98 
Nome: António José Oliveira 
Data de despacho: 4.12.2000 
 
Processo n.º 654/SCO/97 
Nome: Aldina Maria Pacheco Vasconcelos Silva 
Casimiro 
Data de despacho: 5.12.2000 
 
Processo n.º 7/SCO/00 
Nome: Arminda Cancelinha Silvério 
Data de despacho: 30.11.2000 
 
Processo n.º 127/SCO/00 
Nome: Saturnina Alves Monteiro da Veiga 
Data de despacho: 6.12.2000 
 
Processo n.º 1048/SCO/98 
Nome: Albano Fernando Gaspar 
Data de despacho: 12.12.2000 
 
 
Remessa a Arquivo  
 
Processo n.º 20/SCO/00 
Nome: Desconhecido 
Data de despacho: 11.12.2000 
 
 
Processo n.º 577/SCO/99 
Nome: Maria de Lurdes Caetano Garcia 
Data de despacho: 14.12.2000 
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Processo n.º 746/SCO/96 
Nome: Auto Transportadora do Barreiro Lda. 
Data de despacho: 14.12.2000 
 
 
Remessa a Tribunal para Execução  
 
Processo n.º 1197/SCO/96 
Nome: Luís Gonzaga Monteiro Fonseca 
Data de despacho: 14.12.2000 
 
 
Remessa a Tribunal para Recurso  
 
Processo n.º 648/SCO/96 
Nome: João Paulo dos Santos Pereira 
Data de despacho: 12.12.2000 
 
 
Pagamento em Prestações  
 
Processo n.º 1099/SCO/97 
Nome: Domingos da Conceição Duarte 
Data de despacho: 14.12.2000 

 
 
 

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. 
 
 
 
2000.10.30 
 
Nota de encomenda n.º 3725 
Aquisição de serviço de Internet para Autocarro pelo 
valor de 1.719.900$00 
 
 
2000.12.04 
 
Nota de encomenda n.º 3585 
Aquisição de máquina Fotográfica pelo valor de 
218.730$00 
 
 
 
2000.12.05 
 
Nota de encomenda n.º 3757 
Aquisição de Impressora pelo valor de 93.483$00 
 
 

Informação n.º  018/DGP 
Aquisição de programa Auto Cad pelo valor de 
917.924$00 
 
Informação n.º  021/DGP 
Aquisição de Computador Portátil pelo valor de 
619.250$00 
 
 
2000.12.07 
 
Nota de encomenda n.º 3274 
Aquisição de Dicionário pelo valor de 14.595$00 
 
Nota de encomenda n.º 3632 
Aquisição de Máquina de Calcular pelo valor de 
37.323$00 
 
Nota de encomenda n.º 3638 
Aquisição de Armário de Vestiário pelo valor de 
64.537$00 
 
Nota de encomenda n.º 3643 
Aquisição de Transporte de Equipamento pelo valor de 
333.450$00 
 
Nota de encomenda n.º 3644 
Aquisição de Material didáctico pelo valor de 
375.242$00 
 
Nota de encomenda n.º 3645 
Aquisição de Diversos pelo valor de 134.152$00 
 
Nota de encomenda n.º 3646 
Aquisição de Diversos pelo valor de 175.046$00 
 
Nota de encomenda n.º 3647 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 572.364$00 
 
Nota de encomenda n.º 3650 
Aquisição de Tshirts/Bonés e Crachás pelo valor de 
45.630$00 
 
Nota de encomenda n.º 3652 
Aquisição de Máquinas Fotográficas pelo valor de 
18.954$00 
 
Nota de encomenda n.º 3653 
Aquisição de Latas de Spray Grafiti pelo valor de 
15.444$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 3655 
Aquisição de Serviço de Limpeza pelo valor de 
57.330$00 
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Nota de encomenda n.º 3657 
Aquisição de Aquisição de Cofres pelo valor de 
425.199$00 
 
Nota de encomenda n.º 3661 
Aquisição de Livros de Actas pelo valor de 1.732$00 
 
Nota de encomenda n.º 3666 
Aquisição de Quadro de Porcelana pelo valor de 
47.385$00 
 
Nota de encomenda n.º 3674 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 329.940$00 
 
Nota de encomenda n.º 3675 
Aquisição de Agendas de Divulgação Turística pelo 
valor de 4.961.853$00 
 
Nota de encomenda n.º 3678 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 1.142.388$00 
 
Nota de encomenda n.º 3682 
Aquisição de Placa pelo valor de 28.080$00 
 
Nota de encomenda n.º 3683 
Aquisição de Radiogravadores pelo valor de 73.193$00 
 
Nota de encomenda n.º 3688 
Aquisição de Diversos pelo valor de 8.939$00 
 
Nota de encomenda n.º 3708 
Aquisição de Mini Aparelhagem pelo valor de 
46.566$00 
 
Nota de encomenda n.º 3709 
Aquisição de Frigorífico pelo valor de 46.543$00 
 
Nota de encomenda n.º 3711 
Aquisição de Máquina de Destruir Papel pelo valor de 
189.540$00 
 
Nota de encomenda n.º 3728 
Aquisição de Fotocopiadora Minolta pelo valor de 
1.678.950$00 
 
Nota de encomenda n.º 3734 
Aquisição de Livros pelo valor de 27.620$00 
 
Nota de encomenda n.º 3739 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 2.335.203$00 
 
Nota de encomenda n.º 3758 
Aquisição de Sweat/Tshirts pelo valor de 994.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3759 
Aquisição de Máquina de Calcular pelo valor de 
38.025$00 

Nota de encomenda n.º 3767 
Aquisição de Material Informático pelo valor de 
83.129$00 
 
Nota de encomenda n.º 3768 
Aquisição de Máquina Fotográfica Digital pelo valor de 
227.725$00 
 
Nota de encomenda n.º 3853 
Aquisição de Mastros pelo valor de 1.053.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 3857 
Aquisição de Serviço de Vigilância pelo valor de 
292.442$00 
 
Nota de encomenda n.º 3858 
Aquisição de Serviço de Limpeza pelo valor de 
114.660$00 
 
Nota de encomenda n.º 3860 
Aquisição de Aquecedores e Aparelhagem pelo valor de 
110.311$00 
 
Nota de encomenda n.º 3872 
Aquisição de Cofre Portátil pelo valor de 32.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 3884 
Aquisição de Serigrafias pelo valor de 877.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3886 
Aquisição de Diversos pelo valor de 13.285$00 
 
Nota de encomenda n.º 3888 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 319.527$00 
 
Nota de encomenda n.º 4007 
Aquisição de Máquina de Plastificar pelo valor de 
46.800$00 
 
Nota de encomenda n.º 4070 
Aquisição de Rolo de Papel pelo valor de 15.058$00 
 
Informação n.º  046/STN/00 
Aquisição de Iluminação Natal pelo valor de 
8.071.713$00 
 
Informação n.º  826/AC/00 
Aquisição de Cartografia pelo valor de 60.000$00 
 
Informação n.º  830/AC/00 
Aquisição de Computador Portátil pelo valor de 
824.850$00 
 
Informação n.º  832/AC/00 
Aquisição de Computador Portátil pelo valor de 
741.732$00 
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Informação n.º  037/STN/00 
Aquisição de Iluminação Natal pelo valor de 
9.353.916$00 
 
Nota de encomenda n.º 3606 
Aquisição de serviços para transporte e montagem de 
Mastros pelo valor de 93.600$00 
 
Nota de encomenda n.º 3613 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 90.090$00 
 
Nota de encomenda n.º 3615 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 1.985.139$00 
 
Nota de encomenda n.º 3616 
Aquisição de Fotocopiadoras pelo valor de 
2.474.550$00 
 
Nota de encomenda n.º 3622 
Aquisição de Alcatifas pelo valor de 20.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 3628 
Aquisição de Aquecedores pelo valor de 28.501$00 
 
Nota de encomenda n.º 3642 
Aquisição de Blocos com logotipo pelo valor de 
175.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3659 
Aquisição de Chapeleiro pelo valor de 16.497$00 
 
Nota de encomenda n.º 3680 
Aquisição de serviço para fornecimento de Livro pelo 
valor de 1.613.898$00 
 
Nota de encomenda n.º 3691 
Aquisição de Máquina de Calcular pelo valor de 
11.232$00 
 
Nota de encomenda n.º 3693 
Aquisição de Máquina de Destruir Papel pelo valor de 
104.130$00 
 
Nota de encomenda n.º 3712 
Aquisição de Candeeiro pelo valor de 29.718$00 
 
Nota de encomenda n.º 3714 
Aquisição de Armário pelo valor de 115.479$00 
 
Nota de encomenda n.º 3715 
Aquisição de serviço de transporte pelo valor de 
900.900$00 
 
Nota de encomenda n.º 3735 
Aquisição de Televisores e Vídeo pelo valor de 
156.621$00 
 

Nota de encomenda n.º 3736 
Aquisição de Latas de Spray Carnaval pelo valor de 
7.605$00 
 
Nota de encomenda n.º 3738 
Aquisição de Placa de Esponja e Bisnaga de Cola pelo 
valor de 10.998$00 
 
Nota de encomenda n.º 3747 
Aquisição de cabos e fichas pelo valor de 76.591$00 
 
Nota de encomenda n.º 3756 
Aquisição de serviço de aluguer e montagem de Mastros 
pelo valor de 312.449$00 
 
Nota de encomenda n.º 3775 
Aquisição de Aquecedores a óleo pelo valor de 
28.501$00 
 
Nota de encomenda n.º 3793 
Aquisição de Chaveiro pelo valor de 4.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3795 
Aquisição de Numerador pelo valor de 19.562$00 
 
Nota de encomenda n.º 3798 
Aquisição de Almofadas em Espuma pelo valor de 
112.320$00 
 
Nota de encomenda n.º 3799 
Aquisição de Machados pequenos pelo valor de 
8.424$00 
 
Nota de encomenda n.º 3804 
Aquisição de Lupas Redondas pelo valor de 3.379$00 
 
Nota de encomenda n.º 3805 
Aquisição de Mastros pelo valor de 1.053.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 3806 
Aquisição de serviço de transporte pelo valor de 
607.815$00 
 
Nota de encomenda n.º 3807 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 1.172.878$00 
 
Nota de encomenda n.º 3809 
Aquisição de Mastros pelo valor de 1.053.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 3821 
Aquisição de serviço de limpeza pelo valor de 
29.250$00 
 
Nota de encomenda n.º 3822 
Aquisição de serviço de limpeza pelo valor de 
251.550$00 
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Nota de encomenda n.º 3828 
Aquisição de serviço de limpeza pelo valor de 
256.230$00 
 
Nota de encomenda n.º 3833 
Aquisição de Diversos pelo valor de 91.710$00 
 
Nota de encomenda n.º 3834 
Aquisição de Desumificador pelo valor de 102.375$00 
 
Nota de encomenda n.º 3835 
Aquisição de serviço de transporte pelo valor de 
134.550$00 
 
Nota de encomenda n.º 3838 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 343.278$00 
 
Nota de encomenda n.º 3847 
Aquisição de cabo de Aço e Grosa pelo valor de 
25.740$00 
 
Nota de encomenda n.º 3852 
Aquisição de cesto de papéis pelo valor de 12.168$00 
 
Nota de encomenda n.º 3916 
Aquisição de aparelho eliminação de Insectos pelo valor 
de 25.038$00 
 
Nota de encomenda n.º 4062 
Aquisição de serviço para lavagem de Roupa pelo valor 
de 37.440$00 
 
Nota de encomenda n.º 3830 
Aquisição de Tapetes para rato pelo valor de 
491.400$00 
 
Nota de encomenda n.º 3851 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 2.210.079$00 
 
Nota de encomenda n.º 3854 
Aquisição de Fotocopiadora Minolta pelo valor de 
1.678.950$00 
 
Nota de encomenda n.º 3869 
Aquisição de Armários pelo valor de 458.886$00 
 
Nota de encomenda n.º 3871 
Aquisição de Chaveiro pelo valor de 4.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3883 
Aquisição de "Guia Turístico" pelo valor de 
2.712.060$00 
 
Nota de encomenda n.º 3899 
Aquisição de faixa Autocolante com logotipo pelo valor 
de 19.890$00 
 

Nota de encomenda n.º 3900 
Aquisição de serviço para montagem de faixa 
Autocolante pelo valor de 9.945$00 
 
Nota de encomenda n.º 3903 
Aquisição de Máquina de Calcular pelo valor de 
23.050$00 
 
Nota de encomenda n.º 3909 
Aquisição de máquina de Plastificar  pelo valor de 
343.980$00 
 
Nota de encomenda n.º 3914 
Aquisição de Pilaretes pelo valor de 40.950$00 
 
Nota de encomenda n.º 3915 
Aquisição de equipamento de Som pelo valor de 
78.110$00 
 
Nota de encomenda n.º 3923 
Aquisição de mastros Pintados pelo valor de 
1.134.900$00 
 
Nota de encomenda n.º 3924 
Aquisição de aquisição de Jogos pelo valor de 
201.673$00 
 
Nota de encomenda n.º 3926 
Aquisição de Livro pelo valor de 8.100$00 
 
Nota de encomenda n.º 3927 
Aquisição de Livro pelo valor de 1.512$00 
 
Nota de encomenda n.º 3931 
Aquisição de máquina de Encadernar  pelo valor de 
102.336$00 
 
Nota de encomenda n.º 3935 
Aquisição de Armário pelo valor de 131.976$00 
 
Nota de encomenda n.º 3936 
Aquisição de Escalfetas pelo valor de 7.743$00 
 
Nota de encomenda n.º 3942 
Aquisição de serviço de Transporte pelo valor de 
81.900$00 
 
Nota de encomenda n.º 3943 
Aquisição de Quadro para escrita pelo valor de 
97.403$00 
 
Nota de encomenda n.º 3944 
Aquisição de Toalhas de Mesa pelo valor de 48.578$00 
 
Nota de encomenda n.º 3948 
Aquisição de Molduras pelo valor de 46.079$00 
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Nota de encomenda n.º 3949 
Aquisição de Fax Canon pelo valor de 87.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3957 
Aquisição de Trincha pelo valor de 314$00 
 
Nota de encomenda n.º 3961 
Aquisição de Pincéis pelo valor de 527$00 
 
Nota de encomenda n.º 3962 
Aquisição de Lápis de Carvão pelo valor de 5.054$00 
 
Nota de encomenda n.º 3963 
Aquisição de resma de Papel pelo valor de 2.176$00 
 
Nota de encomenda n.º 3964 
Aquisição de Colmeias Happy Trio pelo valor de 
632$00 
 
Nota de encomenda n.º 3965 
Aquisição de Frigorífico e Fogão pelo valor de 
123.627$00 
 
Nota de encomenda n.º 3966 
Aquisição de Porta Cartões e Estojos pelo valor de 
196.736$00 
 
Nota de encomenda n.º 3967 
Aquisição de Porta Clips e Estojos pelo valor de 
184.275$00 
 
Nota de encomenda n.º 3969 
Aquisição de máquinas Fotográficas pelo valor de 
66.339$00 
 
Nota de encomenda n.º 3971 
Aquisição de máquina de destruir papel pelo valor de 
56.160$00 
 
Nota de encomenda n.º 3974 
Aquisição de Bengaleiro pelo valor de 20.709$00 
 
Nota de encomenda n.º 3977 
Aquisição de Filtros para computador pelo valor de 
27.483$00 
 
Nota de encomenda n.º 3983 
Aquisição de bolsas para fotografias pelo valor de 
9.360$00 
 
Nota de encomenda n.º 3991 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 96.665$00 
 
Nota de encomenda n.º 3994 
Aquisição de Guilhotina Eléctrica pelo valor de 
396.747$00 
 

Nota de encomenda n.º 3995 
Aquisição de Cestos de Papéis pelo valor de 18.252$00 
 
Nota de encomenda n.º 4071 
Aquisição de Estante em acrílico pelo valor de 
99.450$00 
 
Nota de encomenda n.º 4072 
Aquisição de Tribunas pelo valor de 190.125$00 
 
Informação n.º  059/STN 
Prévia Cabimentação para aquisição de revista pelo 
valor de 1.500.000$00 
 
Informação n.º  045/DJPM/STN 
Prévia cabimentação para aquisição de Quiosques pelo 
valor de 10.000.000$00 
 
Informação n.º  835/AC 
Aquisição de computador Portátil pelo valor de 
724.523$00 
 
Informação n.º  GIT/98 
Prévia cabimentação para posterior aquisição de 
Fotocopiadora para o Processo Eleitoral pelo valor de 
1.300.000$00 
 
Informação n.º  836/AC/00 
Aquisição de serviço de Limpeza pelo valor de 
48.600$00 
 
 
2000.12.11 
 
Nota de encomenda n.º 3681 
Aquisição de serviço de Limpeza pelo valor de 
14.976$00 
 
Nota de encomenda n.º 3753 
Aquisição de Sapatos pelo valor de 58.032$00 
 
Nota de encomenda n.º 4055 
Aquisição de Material Diverso pelo valor de 30.408$00 
 
Nota de encomenda n.º 4067 
Aquisição de Caixas de B. Plastificadas pelo valor de 
10.530$00 
 
Nota de encomenda n.º 4073 
Aquisição de Porta Chaves pelo valor de 7.605$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 4097 
Aquisição de Consumíveis de Secretaria pelo valor de 
909.909$00 
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Informação n.º  1146/DSC 
Prévia cabimentação para posterior aquisição de Livros 
para Crap pelo valor de 174.170$00 
 
Informação n.º  100/GIT 
Prévia cabimentação para posterior aquisição de 
Impressoras para o Processo Eleitoral pelo valor de 
1.053.000$00 
 
Informação n.º  873/AC/00 
Prévia cabimentação para posterior aquisição de 
Brochura relativa a Segurança Rodoviária pelo valor de 
11.700.000$00 
 
Informação n.º  GIT/97 
Prévia cabimentação para posterior aquisição de Fax 
para o Processo Eleitoral pelo valor de 962.618$00 
 
Nota de encomenda n.º 2107 
Aquisição de material diverso pelo valor de 67.696$00 
 
Nota de encomenda n.º 2280 
Aquisição de Flâmulas pelo valor de 221.130$00 
 
Nota de encomenda n.º 2344 
Aquisição de Flâmulas pelo valor de 221.130$00 
 
Nota de encomenda n.º 3563 
Aquisição de Mobiliário pelo valor de 1.168.292$00 
 
Nota de encomenda n.º 3592 
Aquisição de Faxes Canon pelo valor de 397.215$00 
 
Nota de encomenda n.º 3607 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
56.901$00 
 
Nota de encomenda n.º 3662 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
4.259$00 
 
Nota de encomenda n.º 3673 
Aquisição de máquina Fotocopiadora Minolta pelo valor 
de 1.678.950$00 
 
Nota de encomenda n.º 3740 
Aquisição de disquetes pelo valor de 8.892$00 
 
Nota de encomenda n.º 3751 
Aquisição de fornecimento e montagem de material 
diverso pelo valor de 756.464$00 
 
Nota de encomenda n.º 3754 
Aquisição de material diverso pelo valor de 104.534$00 
 
Nota de encomenda n.º 3769 
Aquisição de Luvas Anti-Corte pelo valor de 16.146$00 

Nota de encomenda n.º 3770 
Aquisição de material diverso pelo valor de 74.588$00 
 
Nota de encomenda n.º 3792 
Aquisição de Rolos para sinalização pelo valor de 
11.934$00 
 
Nota de encomenda n.º 3941 
Aquisição de papel autocolante pelo valor de 30.303$00 
 
Nota de encomenda n.º 3950 
Aquisição de material diverso pelo valor de 94.027$00 
 
 
2000.12.12 
 
Nota de encomenda n.º 4011 
Aquisição de rolos fotográficos Fudji pelo valor de 
336.960$00 
 
Nota de encomenda n.º 4086 
Aquisição de consumíveis de secretaria pelo valor de 
12.636$00 
 
Nota de encomenda n.º 4101 
Aquisição de ponteira Rotring pelo valor de 19.982$00 
 
Nota de encomenda n.º 4103 
Aquisição de material de desenho pelo valor de 
149.813$00 
 
Nota de encomenda n.º 4104 
Aquisição de material de desenho pelo valor de 
55.084$00 
 
Nota de encomenda n.º 4105 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
9.936$00 
 
Nota de encomenda n.º 4107 
Aquisição de conjuntos de separadores pelo valor de 
3.370$00 
 
Nota de encomenda n.º 4112 
Aquisição de pastas pelo valor de 427.050$00 
 
Nota de encomenda n.º 4125 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
674.505$00 
 
Nota de encomenda n.º 4143 
Aquisição de consumíveis de secretaria pelo valor de 
69.710$00 
 
Nota de encomenda n.º 4145 
Aquisição de rolos fotográficos Fudji pelo valor de 
44.928$00 
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Nota de encomenda n.º 4164 
Aquisição de material diverso pelo valor de 13.365$00 
 
Nota de encomenda n.º 4169 
Aquisição de serviço de limpeza pelo valor de 
462.150$00 
 
Nota de encomenda n.º 4170 
Aquisição de serviço de limpeza pelo valor de 
1.146.600$00 
 
Informação n.º  019/AC/00 
Aquisição de licença para programas da Microsoft pelo 
valor de 104.937$00 
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TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO 2001  
 

Lei Habilitante 

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

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art.º1 

Nº1 Não relevam para os efeitos deste diploma 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. 

 

Nº2 Não relevam, também, para os efeitos deste diploma as licenças para obras promovidas por 

quaisquer entidades quando as obras a licenciar constituam execução de Contratos de 

Desenvolvimento de Habitação. 

 

Nº3 Nos termos do artigo 13º da Lei 91/97, de 1 de Agosto, a implantação das infra- estruturas de 

telecomunicações e a passagem das diferentes partes da instalação ou equipamento necessário 

à exploração do objecto de concessão de rede pelos operadores de redes básicas de 

telecomunicações também não relevam para os efeitos do presente diploma.  

 

Art.º2º 

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. 
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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. 

 

 

CAPITULO I 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

                                                                    VALOR 

          Escudos      Euros 

Art.º 5º 

Taxas a cobrar - por unidade: 

 

Nº1 Afixação de editais relativo a pretensões que não sejam de interesse público 

            1.430$00         7.13  

 

Nº 2 Alvará de transladação de cadáveres 

Isento 

 

Nº 3 Atestados         640$00          3.19  

 

Nº 4 Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimento ou semelhantes 

           1.675$00          8.35  

 

N.º 5 Averbamentos, não especificados noutro capitulo   440$00        2.19  

 

N.º 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     440$00           2.19  

b) Não aparecendo o objecto da busca     220$00           1.10  
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Nº7 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      640$00          3.19  

b) Não excedendo dez páginas      1.030$00        5.14  

c) Por cada página a mais, além das dez, ainda que incompleta  420$00           2.09  

 

Nº 8 Certidões de recenseamento eleitoral      Isento 

 

Nº 9 Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais   12.530$00     62.50 

 

Nº10 Registo de documentos avulso       Isento 

 

Nº11 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  

                               760$00            3.79  

 

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

                              760$00             3.79  

Nº 14 Termos de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação administrativa ou semelhante 

                                      1.040$00             5.19  

 

Nº 15 Venda ambulante e feirantes: 

a) Emissão do cartão              1.335$00             6.66  

b) Renovação do cartão             1.030$00             5.14  

 

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              5.135$00             25.61  

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  
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b 3) De 1.000.000$00 a 10.000.000$00                    3$00                     0.02  

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                                                                          2.570$00              12.82  

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 a10.000.000$00                                              2$00          0.01  

b3) Acima de 10.000.000$00 sobre o excedente                           1$00          0.01  

 

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 

440$00  2.19 

 

Nº2 Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos órgãos autárquicos - 

por cada período de uma hora ou fracção             5.815$00 29.01 

 

 

CAPITULO II 

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO 

 

Secção I – Inscrição de Técnicos 

 

Art.º 7  

Nº 1 Para assinar projectos e dirigir obras    16.740.$00 83.50  
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Nº 2 A taxa definida no número anterior, quando devida por técnicos nos dois primeiros anos após 

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: 

3.390$00 16.91  

 

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     6.030$00 30.08  

 b) por cada fogo a mais     3.015$00 15.04  

 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     9.100$00 45.39  

 b) Por cada fogo a mais      4.550$00  22.69  

 c) Por cada m2 para ocupação não habitacional       60$00   0.30  

 

Nº 3 Outros, exceptuando processos de obras simples   7.725$00  38.53  

 

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 

        1.010$00 5.04 
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Nº 2 Obras de construção ou reconstrução por m2 de cada ocupação não habitacional  

          40$00             0.20  

 

Nº 3 Modificações e outras obras            1.010$00             5.04 

 

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 

350$00  1.75  

 

Nº2 Construção, reconstrução ou modificação de vedações provisórias confinantes com a via pública - 

por metro linear                  190$00  0.95  

 

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                 190$00  0.95  

 

 

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          1.675$00   8.35  

 

Nº5 Obras de construção nova, de ampliação ou de reconstrução: 

a) Habitação em áreas afectas aos fogos - por metro quadrado 

        300$00  1.50  

  b) Outras construções - por metro quadrado de cada ocupação  

          440$00  2.19  

c) Modificações e outras obras     300$00  1.50  

c1) Após a licença de utilização, por fogo, incluindo seus anexos, ou por ocupação não 

habitacional modificada     5.825$00 29.05  

c2) Modificações que originem aumentos de fogos, incluindo seus anexos - por fogo e 

ocupações não habitacionais – por ocupação  8.360$00 41.70 
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Nº 6 Obras de beneficiação exterior: 

a) Edifícios/habitações - por fogo    1.020$00 5.09 

b) Outras construções – por ocupação    1.020$00 5.09 

 

Nº7 Corpos salientes de construções, na parte projectada sobre vias públicas, logradouros ou outros 

lugares públicos sob administração municipal: 

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

2.330$00 11.62  

b) Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil da edificação 

     4.600$00 22.94 

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

 

Nº8 Demolições de edifícios, pavilhões ou congéneres - por piso demolido 

       3.330$00 16.61  

 

Nº9 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. 

 

Nº10 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. 

 

Nº2 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. 

 

Nº3 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. 
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Art.º 13.º 

Nº 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. 

 

Nº 2 Quando para a liquidação das taxas de licença houver que efectuar medições far-se-á 

arredondamento por excesso no total de cada espécie. 

 

Nº 3 A cada prédio corresponderá uma licença de obras. 

 

Nº 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. 

 

Nº 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. 

 

Nº 6 As licenças caducam nos termos previstos na lei. 

 

Nº 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. 

 

Nº 8 A aprovação dos projectos de arquitectura caduca nos termos previstos na lei. 

 

 

Secção III – Ocupação dos espaços públicos por motivos de obras  

 

Art. 14.º 

Ocupação dos espaços públicos delimitados por resguardos ou tapumes e implantação de andaimes: 

 

Nº 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     830$00  4.14 
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b) Entre 101 e 200 metros quadrados    680$00  3.39 

c) Entre 201 e 300 metros quadrados    540$00  2.69 

d) Mais de 300 metros quadrados    490$00  2.44 

 

Nº 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      830$00  4.14 

b) Entre 11 e 20 metros lineares     680$00  3.39 

c) Entre 21 e 30 metros lineares     540$00  2.69 

d) Mais de 30 metros      490$00  2.44 

 

Nº 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. 15.º 

Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos: 

 

Nº 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       190$00  0.95 

 

Nº 2 Abertura de valas por metro quadrado por dia   440$00  2.19 

 

Art. 16.º 

Nº 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. 

  

Nº 2 Quando os tapumes e outros resguardos forem utilizados para publicidade que não seja constituída 

por simples cartazes as taxas a aplicar são elevadas para o dobro. 

 

 

Secção IV – Utilização de edificações 

 

Art. 17.º 

Licenças para habitação – por fogo e seus anexos   1675$00 8.35 
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Art. 18.º 

Licenças de ocupação para outros fins que não habitação - por cada m2 ou fracção 

50$00  0.25 

 

Art. 19.º 

Nº 1 Nos prédios utilizados para habitação e para outros fins haverá lugar à cobrança das taxas dos 

artigos 17.º e 18.º 

 

Nº 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. 

 

Nº 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. 

 

Nº 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. 20.º 

Nº 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 

        16 535$00 82.47 

b) Aplica-se o triplo da taxa fixada na alínea anterior quando se verifique construção que origine 

aumento de pisos, fogos ou ocupações. 

c) À taxa referida na alínea a) serão reduzidos os 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. 
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Nº 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. 

  

Nº 3 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento, arrecadações afectas aos fogos e áreas 

de condomínio. 

  

Nº 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 de Propriedade Horizontal ou verificação de anomalias na 

construção: 

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

         8.360$00 41.70 

b) Por cada fogo ou unidade de ocupação a mais  1.675$00 8.35 

  

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     

        11.605$00 57.89 

 

Nº 3 As vistorias excepcionadas no número anterior não são consideradas para os efeitos de pagamento 

de taxas, sendo-lhes 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. 
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Secção VII – Viabilidade e informação prévia 

 

Art.º 23º 

Nº 1 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou informação prévia de qualquer natureza 

         6.770$00 33.77 

 

Nº 2 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização nos termos da legislação do licenciamento 

industrial: 

a) Para Indústrias da classe A     671.660$00 3.350.23 

c) Para indústrias da classe B     401.560$00 2.002.97 

d) Para indústria da classe C     134.540$00 671.08 

e) Para indústrias da classe D     33.890$00 169.04 

 

Nº 3 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos termos da legislação de 

licenciamento dos empreendimentos turísticos, não previstos noutras disposições desta Tabela: 

a) Para estabelecimento de luxo     97.565$00 486.65 

b) Para estabelecimentos de cinco estrelas   72.920$00 363.72 

c) Para estabelecimentos de quatro estrelas   48.270$00 240.77 

d) Para quaisquer empreendimentos    24.650$00 122.95 

 

Nº 4 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos termos da legislação de 

licenciamento comercial ou de serviços: 

a) Para hipermercados      671.660$00 3.350.23 

b) Para armazéns      401.560$00 2.002.97  

 

Nº 5 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos termos da legislação de 

licenciamento comercial ou serviços, não previsto noutras disposições desta Tabela. 

         134.540$00 671.08 

 

Art.º 24º 

Nº 1 Informação prévia sobre operações de loteamento e obras de urbanização nos termos da legislação 

sobre loteamento: 

a) Prédios com área até 1 hectare    16.535$00 82.47 

b) Por cada hectare a mais ou fracção    8.360$00 41.70 
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Nº 2O Pagamento das taxas previstas nesta secção será efectuado 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        32.970$00 164.45 

b) De 11 até 50 fogos      124.270$00 619.86 

c) De 51 até 200 fogos      327.615$00 1.634.14 

d) Mais de 200 fogos      491.435$00 2.451.27 

 

Nº2 Indústrias ou serviços: 

a) Até 30 lotes        16.740$00 83.50 

b) Mais de 30 lotes      33.175$00 165.48 

 

Nº3 O presente artigo não abrange Projectos Turísticos. 

 

Art.º 26º 

Alvará de licença de loteamento e de obras de urbanização: 

 

Nº1 Taxa geral        82.160$00 409.81 

 

Nº2 À taxa do nº1 acresce: 

a) Por cada unidade de habitação ou utilização   1.675$00 8.35 

b) Por cada lote      4.110$00 20.50 

 

Nº3 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       40.160$00 200.32 
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b) Restantes áreas situadas a Norte do traçado projectado para a Circular Regional Externa de 

Lisboa - por m2 ou fracção                13.560$00  67.64 

 

Nº4 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. 

 

Nº5 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. 
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 Secção IX – Taxa Municipal Pela realização de infra-estruturas 

  

Art.º27º 

Taxa a pagar no acto da emissão do alvará de loteamento, m2 ou fracção de área a construir: 

 

Nº1 Habitação: 

a) Até 2.000 metros quadrados     1.950$00 9.73 

b) Entre 2.001 e 5.000 metros quadrados   1.900$00 9.48 

c) Superior a 5.000 metros quadrados    1.840$00 9.18 

 

 

Nº2 Outras construções e áreas não afectas aos fogos    600$00 2.99 

 

Nº3 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      760$00  3.79 

 

Nº4 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                 1.265$00 6.31 

 

Nº5 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. 

 

Nº6 À taxa municipal pela realização de infra-estruturas acrescem as taxas devidas nos termos do artigo 

anterior. 

 

Nº7 A taxa municipal pela realização de infra-estruturas liquida-se: 

a) Nos loteamentos urbanos - por m2 de área de construção; 

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. 

 

Nº8 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento e as áreas de condomínios. 
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Nº9 No caso de se 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. 

 

Nº1 Averbamentos em processos ou licença de obra em nome do novo dono da obra 

4.990$00 24.89 

 

Nº2 Fornecimento de novo boletim de responsabilidade e/ou folha de fiscalização, por cada um 

         8.220$00 41.00 

 

Nº3 Reprodução de desenhos em papel de cópia, heliográfica, ozalite ou semelhante – por m2 ou 

fracção        605$00  3.02 

 

Nº4 Reprodução de desenhos em papel reprolar e semelhante, ou reprodução manual a cor – por m2 ou 

fracção        2.485$00 12.40 

 

Nº5 Autenticação de documentos – por cada um   825$00  4.12 

 

Nº6 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 

Nº1 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. 
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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) Poderá autorizar-se o pagamento em prestações trimestrais iguais, em nº não superior a 4, das 

taxas do presente capitulo não referidas nas alíneas anteriores, desde que fundamentado 

mediante requerimento dos interessado e de acordo com deliberação da C.I., podendo em casos 

especiais ser dispensada a prestação de caução referida no artigo 30º. 

 

Nº3 A falta de pagamento de uma prestação, importa o vencimento de todas as prestações ulteriores e a 

caducidade da licença se, no prazo de 3 dias, o titular da licença não efectuar o pagamento integral 

da taxa em dívida  

 

Nº4 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 

Municipais. 

 

Nº5 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  

Nº1 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. 
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Nº2 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 

Nº1 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. 

 

Nº2 As situações referidas no nº 1 não são sujeitas ao pagamento das taxas previstas no art.º 9º. 

 

Nº3 O disposto no nº 1 e 2 não será aplicável 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 

Nº1 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável às áreas de construção para serem cedidas ao 

Município. 

 

Nº2 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável ao 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: 

 

Nº1 Guindaste e semelhantes – por ano    6.575$00 32.80 

 

Nº2 Alpendres fixos ou articulados, não integrados nos edifícios – por metro linear de frente ou fracção 

e por ano: 

a) Até 1 metro de avanço     1.675$00 8.35 
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b) De mais de 1 metro de avanço    2.730$00 13.62 

 

Nº3 Toldos – por metro linear de frente ou fracção e por ano: 

a) Até 1 metro de avanço     520.$00 2.59 

b) De mais de 1 metro de avanço    615$00  3.07 

 

Nº4 Sanefa de toldos ou alpendres – por ano    350$00  1.75 

 

Nº5 Fita anunciadora – por m2 e por mês    520$00  2.59 

 

Nº6 Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo – por m2 ou fracção de projecção 

sobre a via pública e por ano                925$00  4.61 

 

Art.º 35º 

Equipamento dos concessionários dos serviços públicos. 

 

Nº1 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou fracção e por ano: 

a) Com diâmetro até 20 cm     155$00  0.77 

b) Com diâmetro superior a 20 cm    310$00  1.55 

 

Nº2 Postos de Transformação, Cabinas Eléctricas ou semelhantes - por m3 ou fracção e por ano: 

a) Até 3 m3       8.215$00 40.98 

b) Por cada m3 a mais ou fracção    2.360$00 11.77 

 

Nº3 Cabina Telefónica - por cada e por ano    10.270$00 51.23 

 

Art.º 36 º 

Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo. 

 

Nº1 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       115$00  0.57 

b) Por semana       440$00  2.19 

c) Por mês       1.675$00 8.35 
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Nº2 Depósitos subterrâneos com excepção dos destinados a bombas abastecedoras – por m3 ou 

fracção e por ano       6.880$00 34.32 

 

Nº3 Quiosques por m2 ou fracção e por mês: 

a) Permanentes       1.575$00 7.86 

b) Temporários      2.055$00 10.25 

 

Nº4 Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos nºs anteriores, por m2 ou fracção e por 

mês: 

a) Permanentes       1.575$00 7.86 

b) Temporários      2.055$00 10.25 

 

Art.º 37º 

Nº1 Outras ocupações: 

a) Para suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos– por ano    

        840$00  4.19 

b) Para decoração ( mastros) por dia    2.650$00 13.22 

c) Para colocação de anúncios - por mês   3.340$00 16.66 

 

Nº2 Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclames por m2 da superfície do 

dispositivo utilizado na publicidade e por mês   520$00  2.59 

 

Nº3 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou fracção e por ano: 

a) Com diâmetro até 20 cm     145$00  0.72 

b) Com diâmetro superior a 20 cm    270$00  1.35 

 

Nº4 Esplanadas: 

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

                   2.030$00          10.13 

b) Autónomas (por m2 ou fracção e por mês)   1.230$00 6.14 

c) Abertas, incluindo mesas, cadeiras e guarda- sóis, com e sem estrado (por m2 ou fracção e por 

mês)        615$00  3.07 

 

Nº5 Arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos similares ( por m2 ou fracção e por mês)

         1.540$00 7.68 
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Nº6 Outras ocupações da via pública – por m2 ou fracção e por mês  750$00  3.74 

 

Art.º 38º 

Disposições Diversas 

 

Nº1 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 

 

Nº2 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 São isentas das taxas do nº1 do art.º 36º as actividades de interesse social e sem fins lucrativos. 

 

Nº4 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 AR E ÁGUA 

 

Secção I – Licenças 

 

Art.º 39º 

Bombas de carburantes líquidos – por cada uma e por ano: 

 

Nº1 Instaladas inteiramente na via pública    241.345$00 1.203.82 
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Nº2 Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular    

         144.810$00 722.31 

 

Nº3 Instaladas em propriedade particular mas com depósitos na via pública    

         167.400$00 834.99 

 

Nº4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública  

         71.890$00 358.59 

 

Art.º 40º 

Bombas de ar e água – por cada uma e por ano: 

 

Nº1 Instaladas inteiramente na via pública    16.640$00 83.00 

 

Nº2 Instaladas na via pública mas com depósito ou compressor em propriedade particular  

         12.530$00 62.50 

 

Nº3 Instaladas em propriedade particular mas com depósito ou compressor na via pública  

         14.790$00 73.77 

 

Nº4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública  

         7.190$00 35.86 

 

Art.º 41º 

Bombas volantes, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano    

         12.630$00 61.00 

 

Art.º42º 

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

 

Nº1 Com compressor saliente na via pública    11.710$00 58.41 

 

Nº2 Com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública   9.940$00 49.58 

 

Nº3 Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas abastecendo na via 

pública                                5.815$00 29.01 
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Art.º 43º 

Tomadas de água, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano    

                      5.815$00 29.01 

 

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  154.000$00 768.40 

b) Instaladas inteiramente em propriedade particular  51.350$00 256.13 

 

 

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 

Nº1 A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da via pública com os tubos condutores que 

forem necessários à instalação. 

 

Nº2 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%. 
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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  - Taxas 

 

Art.º 52º 

Emissão de licenças de condução: 

 

Nº1 De ciclomotores       740$00  3.69 

 

Nº2 De veículos agrícolas      740$00  3.69 

 

 

Art.º 53º 

Matrícula incluindo o custo da chapa e do livrete – por uma só vez: 

 

Nº1 De veículos       1.160$00 5.79 

 

Nº2 Do cancelamento de veículos     440$00  2.19 

 

Nº3 Transferência de propriedade de veículos    530$00  2.64 

 

Nº4 Alteração de moradas em licenças ou em livretes   530$00  2.64 

 

Nº5 Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados 530$00  2.64 
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Nº6 Revalidação de licenças de condução    515$00  2.57 

 

 

Secção II – Disposições Diversas 

 

Art.º 54º 

Não são considerados para os efeitos 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. 

 

Nº1 Painéis - por m2 ou fracção e por trimestre: 

 a) Ocupando a via pública     2.055$00 10.25 

 b) Não ocupando a via pública     1.540$00 7.68 

 

Nº2 Anúncios electrónicos - por m2 ou fracção e por trimestre: 

 a) No local onde o anunciante exerce a actividade  23.620$00 117.82 

 b) Fora do local onde o anunciante exerce a actividade 70.865$00 353.47 

 

Nº3 Mupis, mastros – bandeiras, relógios, termómetros, colunas publicitárias e mupes - por m2 ou fracção 

e por trimestre: 

a) Ocupando a via pública      2.980$00 14.86 

b) Não ocupando a via pública     2.260$00 11.27 

 

Nº4 Bancas - por m2 ou fracção e por trimestre   1.540$00 7.68 

 

Nº5 Abrigos - por m2 ou fracção e por trimestre   1.540$00 7.68 
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Art.º 56º 

Publicidade em edifícios ou em outras construções: 

 

Nº1 Anúncios luminosos ou directamente iluminados - por m2 ou fracção e por ano: 

a) Instalação e licença no 1º ano    1.230$00 6.14 

b) Renovação de licença     615$00  3.07 

 

Nº2 Anúncios não luminosos - por m2 ou fracção e por ano  3.180$00         15.86 

 

Nº3 Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição – por 

metro linear ou fracção e por ano     205$00  1.02 

 

Nº4 Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas - por m2 ou fracção e por trimestre

         205$00  1.02 

 

Art.º 57 º 

Publicidade em veículos: 

 

Nº1 Veículos particulares quando não relacionados com a actividade principal do respectivo 

proprietário - por veículo: 

a) Por mês        3.800$00 18.95 

b) Por trimestre       10.785$00 53.80 

 

Nº2 Veículos de empresas quando alusivas à firma proprietária - por veículo e por ano: 

a) Ciclomotores e motociclos     2.260$00 11.27 

b) Veículos ligeiros      8.215$00 40.98 

c) Veículos pesados      11.195$00 55.84 

d) Reboques e semi reboques     6.675$00 33.29 

 

Nº3 Veículos utilizados exclusivamente para o exercício de actividade publicitária - por veículo e por 

m2: 

a) Por dia       1.540$00 7.68 

b) Por semana       6.265$00 31.25 

c) Por mês       23.415$00 116.79 

 

Nº4 Publicidade em transportes públicos: 
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a) Transportes colectivos - por m2 ou fracção, por anúncio e por ano 

 3.390$00 16.91 

b) Táxis - por viatura e por ano    16.640$00 83.00 

 

Nº5 Publicidade em outros meios - por m2 ou fracção, da face de anúncio: 

a) Por dia        2.055$00 10.25 

b) Por semana       8.215$00 40.98 

c) Por mês        27.215$00 135.75 

 

 

 

 

Art.º 58º 

Nº1 Publicidade em avionetas, helicópteros parapentes, pára-quedas e outros semelhantes, bem como 

dispositivos aéreos cativos - por dispositivo: 

a) Por dia        8.630$00 43.05 

b) Por semana       51.760$00 258.18 

 

Nº2 Fita anunciadora - por m2 ou fracção e por mês   2.055$00 10.25 

 

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 2.645$00 13.19 

Nº2 De outros artigos – por m2 ou fracção e por ano   5.290$00 26.39 

 

Art.º 60º 

Publicidade Sonora: 

 

Nº1 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        1.230$00 6.14 

b) Por semana       5.960$00 29.73 
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Art.º 61º 

Campanhas publicitárias de rua. 

 

Nº1 Distribuição de panfletos - por dia e por local   12.940$00 64.55 

 

Nº2 Distribuição de produtos - por dia e por local   3.905$00 19.48 

 

Nº3 Provas de degustação - por dia e por local   4.930$00 24.59 

 

Nº4 Outras acções promocionais de natureza publicitária - por dia e por local    

       4.110$00 20.50 

 

Art.º 62º 

Publicidade dispersa: 

 

Nº1 Bandeiras e pendões com fins comerciais ou outras - por cada e por mês    

       925$00  4.61 

 

Nº2 Bandeirolas - por m2 ou fracção e por trimestre: 

a) Ocupando a via pública     4.005$00 19.98 

b ) Não ocupando a via pública    2.980$00 14.86 

 

Nº3 Publicidade em chapéus de sol - por unidade e por ano  1.540$00 7.68 

 

Nº4 Lonas em andaime por obra - por m2 ou fracção e por mês   410$00 2.05 

 

Nº5 Outra publicidade não incluída nos nºs anteriores - por m2 ou fracção 

a) Por ano       3.905$00 19.48 

b) Por mês       1590$00            7.93 

c) Por dia         135$00  0.67 

 

 

Art.º 63º 

Placas de proibição de afixação de anúncios – por cada uma e por ano    

       860$00  4.29 
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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 65 º 

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 quando 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 . 
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Art.º 72º 

Não estão sujeitos a licença: 

 

Nº1 Os dizeres que resultem de imposição legal. 

 

Nº2 A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada nos artigos à venda. 

 

Nº3 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. 

 

Nº4 As montras apenas com acesso pelo interior dos estabelecimentos ou que não tenham sobre a via 

pública saliência superior a 10 cm. 

 

Nº5 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 

Nos termos do nº 4 do artigo 1º do Regulamento Municipal de Actividade Publicitária, não são 

consideradas actividades publicitárias, para efeitos do presente regulamento: 

a) A divulgação de causas, instituições sociais, entidades ou actividades sem fins comerciais, 

nomeadamente, culturais, desportivas, recreativas, sindicais e politicas; 

b) A sensibilização feita através de éditos, anúncios, notificações e demais formas de 

informação que se relacionem, directa ou indirectamente, com o cumprimento de 

prescrições legais ou com a utilização de serviços públicos; 

c) A difusão de comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos que se prendam com a 

actividade de órgãos de soberania e da Administração Central e Local.  
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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: 

 

Nº1 Produtor, vendendo directamente - inscrição anual  190$00  0.95 

 

Nº2 Mandatário, comerciante, comissário ou agente de vendas: 

a) Inscrição       1.355$00 6.76 

b) Exercício, por mês      1.355$00 6.76 

 

Nº3 Exportador de peixe, ou outro vendedor ou fornecedor de peixe por grosso que não seja o próprio 

pescador: 

a) Inscrição       1.355$00 6.76 

b) Exercício, por mês      520$00  2.59 

 

Nº4 Preparador de produtos: 

a) Inscrição       605$00  3.02 

b) Exercício - por mês      1.0200$00 5.09 

Nº5 Empregado utilizante – inscrição     360$00  1.80 
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Secção II – Ocupação 

Sub. Secção I 

Mercados 

 

Art.º 77º 

Classificação dos Mercados 

 

Nº1 Os Mercados do Concelho são classificados em quatro categorias: 

 

Nº2 Nos Mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares de terrado sem bares ou mesas. 

 

Nº3 As lojas e bancas classificam-se em quatro grupos de actividade. 

 

Art.º 78º 

Mercados da primeira categoria 

 

Nº1 Lojas – por m2 e por mês: 

a) Grupo I       1.260$00 6.28 

 b) Grupo II       1.040$00 5.19 

 c) Grupo III       850$00  4.24 

 d) Grupo IV       690$00  3.44 

 

Nº2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 

a) Grupo I       145$00  0.72 

 b) Grupo II       125$00  0.62 

 c) Grupo III       115$00  0.57 

 d) Grupo IV       90$00  0.45 

 

Art.º 79º 

Mercados de segunda categoria: 

 

Nº1 Lojas por m2 e por mês: 

a) Grupo I       1.000$00 4.99 

 b) Grupo II       800$00  3.99 

 c) Grupo III       680$00  3.39 

 d) Grupo IV       520$00  2.59 



  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 1 – Nº 21 27de Dezembro de 2000 a 8 de Janeiro de 2 001 33 

 

Nº2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 

a) Grupo I       125$00  0.62 

 b) Grupo II       125$00  0.62 

 c) Grupo III       100$00  0.50 

 d) Grupo IV       80$00  0.40 

 

Art.º 80º 

Mercados de terceira categoria: 

 

Nº1 Lojas – por m2 e por mês: 

a) Grupo I       900$00  4.49 

 b) Grupo II       760$00  3.79 

 c) Grupo III       690$00  3.44 

 d) Grupo IV       380$00  1.90 

 

Nº2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 

 a) Grupo I       100$00  0.50 

 b) Grupo II       90$00  0.45 

 c) Grupo III       80$00  0.40 

 d) Grupo IV       70$00  0.35 

 

Art.º 81º 

Mercados de quarta categoria: 

 

Nº1 Lojas – por m2 e por mês: 

a) Grupo I       530$00  2.64 

 b) Grupo II       440$00  2.19 

 c) Grupo III       360$00  1.80 

 d) Grupo IV       270$00  1.35 

 

Nº2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 

a) Grupo I       80$00  0.40 

b) Grupo II       80$00  0.40 

 c) Grupo III       70$00  0.35 

 d) Grupo IV       70$00  0.35 
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Art.º 82º 

Lugares de terrado sem utilização de materiais da Comissão – por m2 e por dia ( taxa igual em todos os 

mercados)        80$00  0.40 

 

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: 

 

Nº1 Até 30 m2, taxa integral constante na Tabela. 

 

Nº2 De 30 a 40 m2 – 75%. 

 

Nº3 De 40 a 50 m2 – 50%. 

 

Nº4 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: 

 

Nº1 1ª Categoria 

Mercado Novo de Odivelas 

Mercado Póvoa de Santo Adrião 

Mercado Novo de Caneças 
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Nº2 2ª Categoria 

Mercado Velho de Odivelas 

 

Nº3 3ª Categoria 

Mercado de Olival Basto 

 

Nº4 4ª Categoria 

Todos os restantes Mercados do Município de Odivelas 

 

Art. º 87º 

Classificação por actividade: 

 

Nº1 a) Grupo I  Talhos 

b) Grupo II Cantinas, frangos assados 

c) Grupo III Mercearias, leitarias, padarias 

d) Grupo IV Artesanato, embalagens e outros 

 

Nº2 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 

 

Nº1 Lugares de terrado sem frente para arruamento – por m2 e por dia    

       70$00  0.35 

 

Nº2 Lugares de terrado, com frente para arruamento – por metro linear até 2 m de fundo e por dia 

                   125$00  0.62 
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Nº3 Lugares de terrado para pistas de automóveis, aviões e carroceis e outros divertimentos afins – por 

m2 ou fracção e por dia                190$00  0.95 

Nº4 Lugares de terrado para circos – por m2 ou fracção e por dia  70$00  0.35 

 

Art.º 89º 

Feiras semanais, quinzenais ou mensais: 

 

Nº1 Produtos hortícolas – por m2 e por dia    70$00  0.35 

 

Nº2 Artigos indiferenciados permitidos por lei até 6 m2 – por m2 e por dia 

        70$00  0.35 

 

Nº3 Espaço superior a 6 m2 – por m2 e por dia   80$00  0.40 

 

Art.º 90º 

Disposições Diversas: 

 

Nº1 Não relevam para os efeitos do artigo 88º as situações de comprovado interesse público, 

humanitário ou tido por conveniente para o Município. 

 

Nº2 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. 

 

Nº3 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 

 

Nº1 Taxas de terrado para venda de animais - por animal e por dia: 

a) Bovinos adultos      125$00  0.62 
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b) Bovinos adolescentes     90$00  0.45 

c) Equídeos       115$00  0.57 

d) Asininos       105$00  0.52 

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     220$00  1.10 

 

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: 

 

Nº1 Em recinto fechado      90$00  0.45 

Nº2 No terrado       80$00  0.40 

 

Art.º 95º 

Outras instalações especiais: 

 

Nº1 Por m2 e por dia       145$00  0.72 

 

Nº2 Por m2 e por mês       1.525$00 7.61 

 

Art.º 96º 

Entrada de volumes, quando sobre eles não incida a taxa de ocupação referida em artigos 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 
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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 puder 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: 

 

Nº1 Por dia         105$00  0.52 

Nº2 Por semana       410$00  2.05 

 

Nº3 Por mês        1.190$00 5.94 

 

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      

         105$00  0.52 

 

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. 
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Art.º 104º 

Utilização de materiais ou outros artigos municipais, quando não incluídos na taxa de ocupação. 

 

Nº1 Balanças – por cada pesagem: 

a) Em básculas para veículos ou de grandes volumes  90$00  0.45 

b)Noutras balanças      60$00  0.30 

 

Nº2 Tanques de lavagem – por cada lavagem    60$00  0.30 

 

Nº3 Outros utensílios materiais e artigos municipais – por unidade e por dia    

       115$00  0.57 

 

Nº4 Câmaras frigorificas: 

a) Por dia       80$00  0.40 

b) Por mês       1.255$00 6.26 

 

 

CAPITULO VIII 

HIGIENE E SALUBRIDADE 

 

Secção I - Licenças 

 

Art.º 105º 

Vistorias: 

 

Nº1 Vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capitulo  

        8.115$00 40.48 

 

Nº2 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: 

 

Nº1 Estabelecimentos turísticos 

a) Estabelecimentos hoteleiros     83.190$00 414.95 
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b) Meios complementares de alojamento turístico  83.190$00 414.95 

c) Conjuntos turísticos      83.190$00 414.95 

d) Parques de campismo públicos    41.285$00 205.93 

 

Nº2 As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) serão acrescidas da taxa prevista no art.º 18º. 

 

Nº3 Estabelecimentos de restauração: 

a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 54.430$00 271.50 

b) Restaurantes, marisqueiras, churrasqueiras, casas de pasto, pizzarias, snack-bares, self serviçes, eat 

driver , take-away, fast-food e estabelecimentos congéneres     

                                        49.195$00 245.38 

 

Nº4 Estabelecimentos de bebidas: 

a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 54.430$00 271.50 

b) Bares, cervejarias, cafés, pastelarias, confeitarias, boutiques de pão quente, cafetarias , casas de 

chá, gelatarias, tabernas, e estabelecimentos congéneres 

   33.070$00 164.95 

 

Nº5 Estabelecimentos de restauração e de bebidas com salas de dança    

         83.190$00 414.95 

Nº6 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. 

 

Nº7 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: 

 

Nº1 Hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias, e depósitos de pão, armazéns de 

produtos alimentares, congelados ou não    105$00  0.52 

 

Nº2 Entreposto frigorífico      33.070$00 164.95 
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Nº3 Outros estabelecimentos sujeitos a licenciamento sanitário nos termos da tabela constante da 

portaria 6065 de 30.03.29: 

a) De 1ª classe       20.540$00 102.45 

b) De 2ª classe       30.810$00 153.68 

c) De 3ª classe  

c1) Peixarias      20.540$00 102.45 

c2) Talhos, depósitos alimentares, salsicharias  30.810$00 153.68 

c3) Supermercados     51.350$00 256.13 

c4) Outros      30.810$00 153.68 

 

Nº4 Vistorias complementares          20% sobre a taxa do licenciamento 

 

Nº5 Vistorias Anuais por estabelecimento: 

a) Peixarias       10.270$00 51.23 

 b) Talhos       20.540$00 102.45 

 c) Supermercados      51.350$00 256.13 

 d) Depósito de produtos alimentares    30.810$00 153.68 

 e) Outros (restauração)      20.540$00 102.45 

 

Art.º 108º 

 

Nº1 Não relevam para os efeitos previstos neste regulamento o licenciamento dos estabelecimentos 

explorados por associações desportivas, recreativas e outras. 

 

Nº2 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. 

 

Nº3 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. 

 

Nº4 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. 
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Nº5 Averbamento no alvará do nome do novo explorador – 50% do valor da taxa de concessão de 

alvará. 

 

Nº6 2ª via do documento de alvará     5.390$00 26.89 

 

 

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    

       1.695$00 8.45 

 

Art.º 111º 

Taxa de remoção e recolha de viaturas, nos termos da Portaria 132/92 de 2 de Março. 

 

Nº1 Viaturas ligeiras: 

 a) Remoção       4.000$00 19.95 

 b) Recolha por dia        400$00            2.16 

 

Nº2 Viaturas pesadas: 

 a) Remoção       7.500$00 37.40 

 b) Recolha por dia         750$00  3.74 

 

Art.º 112º 

 

Nº1 As taxas de Controlo Metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em vigor. 

 

Nº2 As taxas de medição de ruído são cobradas nos termos do nº 1 deste artigo. 

 

Nº3 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  124.270$00 619.86 
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Nº4 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    8.145$00 40.63 

 

b) Depósitos de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos  124.270$00 619.86 

 

c) Jogos ou desportos públicos, por ano ou fracção  8.145$00 40.63 

 

d) Áreas permanentes de estacionamento público de veículos automóveis, parques para 

caravanas por ano ou por fracção    32.970$00 164.45 

 

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                           4.070$00 20.30 

- depósitos de combustíveis para abastecimento directo aos consumidores  

                    1.375$00 6.86 

- nos casos da alínea a)     1.375$00 6.86 

- nos casos da alínea c)     2.035$00 10.15 

 

Nº5 Espectáculos e Divertimentos Públicos, de acordo com o Decreto Lei 315/95: 

a) A Instalação de recintos de espectáculos e divertimentos públicos, obedece ao regime jurídico 

do licenciamento municipal de obras particulares; 

b) O licenciamento de recintos itinerantes 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; 

c) 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. 

 

Nº6 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

        32.760$00 163.41 
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b) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha russa, pista de 

automóveis, circos ambulantes, pavilhões de diversão, praça de touros ambulantes e barracas de 

tiro, por dia                  1.060 $00 5.29 

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  

                    1.580$00 7.88 

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

                                                                                                  2.000$00 9.97 

 

Nº7 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     5.290$00 26.39 

 

Nº8 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser feito directamente a esses peritos 

ou às entidades a que pertençam. 

 

Nº9 As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas. 

 

 

CAPITULO IX 

OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS NO DOMINIO PRIVADO DA COMISSÃO INSTALADORA 

UTILIZADOS EM HABITAÇÃO 

 

Art.º 113º 

Terrenos , por m2 ou fracção e por ano: 

 

Nº1 Até 50 m2        60$00  0.30 

Mínimo anual       380$00  1.90 

 

Nº2 De 50 a 500 m2       60$00  0.30 

Mínimo anual       2.220$00 11.07 

 

Nº3 De 501 m2 a 1000 m2      60$00  0.30 

Mínimo anual       8.305$00 41.43 

 

Nº4 De 1001 m2 a 5000 m2      60$00  0.30 
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Mínimo anual       12.5300$00 62.50 

 

Nº5 De 5001 m2 a 10.000 m2      50$00  0.25 

Mínimo anual       51.455$00 256.66 

 

Nº6 Mais de 10.000 m2      50$00  0.25 

Mínimo anual       82.160$00 409.81 

 

Art.º 114º 

Disposições Diversas 

 

Nº1 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. 

 

Nº2 Se para certa ocupação houver mais um interessado, proceder-se-á, em regra, a licitação verbal 

entre eles, para efeitos de cedência. 

 

Nº3 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. 

 

Nº1 Árvores: 

a) Perda total       20.540$00 102.45 

b) Ferimentos       3.080$00 15.36 

c) Ramos partidos      2.570$00 12.82 
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Nº 2 Arbustos: 

a) Perda total       2.570$00 12.82 

b) Ferimentos e outros danos que prejudiquem o bom desenvolvimento da planta ou afectem a 

sua estrutura natural      2.055$00 10.25 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

E 

TRANSITÓRIAS 

 

Art.º 116º 

Nº1 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. 

 

Nº2 A competência para emitir regulamentos e fixar taxas e tarifas não é objecto de delegação. 

 

Nº3 A presente regulamentação entra em vigor de acordo com o previsto nos termos legais. 

 

Actualização Monetária com base na inflação (2,7%) 

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. 

 

 


