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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

3ª Reunião Ordinária, 
realizada em 6 de Fevereiro de 2001 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ACTA 
 

 
 

Acta da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas realizada em 23 de Janeiro de 
2001, com alteração à respectiva minuta no que 
concerne ao ponto 21º - “Proposta de Parecer sobre 
Projecto-Lei 322/VIII – Elevação de Ramada à 
Categoria de Vila, da Iniciativa do Grupo Parlamentar 
do Partido Comunista Português da Assembleia da 
República (PRES)”, deverá constar: “Proposta de 
Parecer sobre Projecto-Lei 332/VIII – Elevação de 
Ramada (...)”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO 

PRAZO – 2ª TRANCHE 
 

Proposto contrair um empréstimo de curto prazo no 
montante de 240.000 contos, nos termos da informação 
n.º 16/DAF/JF/01, de 05.02.2001, bem como ratificar a 
abertura do procedimento de consulta prévia a quatro 
entidades bancárias e aprovar o Relatório da Comissão 
de Acompanhamento de Análise e Apreciação das 
Propostas de Empréstimo. 
Proposto nestes termos, contrair um empréstimo de 
curto prazo no valor de 240.000.000$00 (duzentos e 
quarenta milhões de escudos) junto da Caixa Geral de 
Depósitos, à taxa variável tendo como indexante a 
Euribor a 3 meses. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 
PEDIDO DE ABERTURA DE UMA LINHA 

DE CRÉDITO ATÉ 5 MILHÕES DE CONTOS 
 

Proposto de acordo com a informação n.º 
17/DAF/JF/01, de 05.02.2001, contrair um empréstimo 
de longo prazo no montante de 5 milhões de contos, 
bem como ratificar a abertura do procedimento de 
consulta prévia a quatro entidades bancárias e aprovar o 
Relatório da Comissão de Acompanhamento de Análise 
e Apreciação das Propostas de Empréstimo. 
 
Proposto nestes termos, contrair um empréstimo junto 
da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
5.000.000.000$00 (cinco mil milhões de escudos), pelo 
prazo de 20 anos à taxa de juro variável indexada à 
Lisbor/Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 
0,240%, sendo ajustável a partir do 8º ano até ao limite 
de 0,375% e, novamente, a partir do 15º ano até ao 
limite de 0,475%. 
 
Esta deliberação carece de parecer dos Senhores 
Presidentes das Juntas e das Assembleias de Freguesia, 
e da ratificação do Secretário de Estado da 
Administração Local, de acordo com o disposto no nº 3 
do artº 4º da Lei 48/99, de 16 de Junho. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CRIAÇÃO DE FUNDO PERMANENTE PARA O 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINAS 

 
Proposto de acordo com a informação n.º 14/DAF/JF, 
de 02.02.2001: 
 
Criar um Fundo Permanente para o Departamento de 
Transportes e Oficinas, no valor de 500.000$00 
(quinhentos mil escudos); 
 
Designar o Senhor Director de Departamento de 
Transportes e Oficinas responsável pelo mesmo; 
 
As despesas a suportar por aquele fundo são as que 
constam da informação n.º 9/DTO/2001 de 12.01.2001, 
com excepção das referidas na informação n.º 
14/DAF/JF, de 02.02.2001; 
 
Que a utilização e gestão do fundo deve obedecer às 
normas e ao regulamento em vigor no Município de 
Odivelas, ambos deliberados na 14ª Reunião da 
Comissão Instaladora realizada em 1 de Junho de 1999. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
PARA O ANO 2001 

 

 
 

PROPOSTA FINAL DA TABELA DE TAXAS 
E LICENÇAS PARA O ANO 2001 

 
Alterações à Tabela de Taxas e Licenças para o Ano 
2001 propostas nas informações 15/GCJ/00, de 
02.02.2001 e 16/GCJ/2001, de 05.02.2001, ambas com 
despacho do Senhor Presidente, com a introdução ao 
artº 34º do nº 1 que deverá ficar com a seguinte 
redacção: “Ocupação para trabalhos de pintura e de 
conservação em empenas ou fachadas de edifícios, com 
excepção das obras de construção licenciadas pelo 
Município.” 
 
(Ver Tabela de Taxas e Licenças para o ano 2001, proposta 
final, documento publicado na integra em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

 
 

AFECTAÇÃO DE TERRENO AO PARQUE 
DE MÁQUINAS, VIATURAS DE CARGA 

E SERRALHARIA CIVIL, 
NO CASAL DA GRANJA, 

PEDERNAIS 
 
 

Proposto de acordo com a informação n.º 71/DP/2001, 
de 30.01.2001, afectar a parcela de terreno identificada 
na informação referida, “... 1/5 da Parcela de terreno 
necessária para a construção do Parque mencionado em 
epígrafe é propriedade Municipal desde 1990, por 
cedência gratuita, conforme averbamento em certidão 
do Registo Predial e Matriz respectiva. (...) Os restantes 
4/5, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 02228/900803, e inscritos na Matriz 
Predial respectiva sob o Artigo 22, secção D, Vêm à 
posse do Município de Odivelas,...” à instalação do 
parque de máquinas, viaturas de carga e serralharia civil 
do Departamento de Transportes e Oficinas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

INICIATIVAS DE ÂMBITO SOCIAL 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES 
PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 
Proposto nos termos da informação n.º 
14/GARSI/GP/01, de 01.02.2001, aprovar o Programa 
de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, cuja proposta se encontra anexa à informação 
referida, com as seguintes alterações: 
Onde se lê “Regulamento” passa a ler-se “Programa”; 
No Programa B, página 5.12, em “Âmbito”, deverá ser 
aditado: “(...) e culturais sempre que as 
indisponibilidades existentes no DTO o justifique.” 

 
 

“PROPOSTA DE PROGRAMA 
 

REGIME DE APOIOS DA CIMO ÀS INSTITUIÇÕES 
PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) 
 
Preâmbulo 
 
Com a criação do Município de Odivelas através da Lei 
n.º 84/98, de 14 de Dezembro, e a consequente 
nomeação e início de funções da sua Comissão 
Instaladora, tem sido prática corrente do Município de 
Odivelas, sob proposta das novas unidades orgânicas, 
nomeadamente, do Gabinete dos Assuntos Religiosos 
Sociais Institucionais (GARSI), conceder apoio 
financeiro e logístico às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS). 
 
Os apoios atribuídos pela Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas (CIMO), inserem-se no 
reconhecimento e valorização do contributo das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social como 
parceiros privilegiados das entidades públicas, na 
resolução conjunta dos problemas sociais, que 
infelizmente, afectam um número significativo de 
munícipes. Com efeito, o consignado no Artigo 24º, do 
Regulamento Orgânico do Município de Odivelas 
(ROMO), referente às atribuições e competências do 
Gabinete de Assuntos Religiosos, Sociais e 
Institucionais (GARSI), remete para a efectivação 
materializada num conjunto de acções operativas, a 
desenvolver em parceria e articulação com todas as 
entidades de Solidariedade Social. 
 
Dada a dimensão que os apoios assumem na actividade 
e na gestão do orçamento municipal, considerou-se 
importante e prioritário, a definição com a consequente 
explicitação de procedimentos e regras neste domínio. 
Por um lado, numa perspectiva de tornar mais claro e 
transparente o processo, com vista à sua divulgação a 
todos os munícipes e entidades interessadas; por outro, 
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na necessidade de se criarem instrumentos objectivos de 
análise e actuação, de modo que o processo de 
acompanhamento dos apoios a conceder, possibilite a 
avaliação sistemática dos mesmos e a consequente 
verificação dos resultados. 
 
Assim, nos termos do artigo 241º da Constituição da 
República Portuguesa e da alínea a) do nº 7 do artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro aplicável, vide 
alínea a) do nº 1 do artigo 4º da Lei 48/99, de 16 de 
Junho, a Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas regulamenta os diversos apoios a conceder às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 
 
ÂMBITO 
O presente programa fixa o regime de apoio financeiro e 
ou logístico prestado pelo Município de Odivelas às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 
que desenvolvam trabalho de intervenção social no 
Município de Odivelas e privilegiem os grupos 
socialmente desfavorecidos: 
 
Disposições gerais: 
 
1. As IPSS que pretendam candidatar-se a apoios 

financeiros e/ou logísticos do Município de 
Odivelas deverão apresentar:  

➢ Prova do respectivo registo de IPSS da Direcção 
Geral da Acção Social; 

➢ Plano de Actividades para o ano da realização das 
iniciativas que pretendem ver apoiadas. 

 
2. As candidaturas deverão ser formalizadas por ofício 

dirigido ao Senhor Presidente da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas, Av. D. 
Dinis, nº 96 A/C, 2675 – 330 Odivelas, 
acompanhadas do formulário de candidatura a 
fornecer pelo Município. 

 
Análise das Candidaturas 
 
3. Para que a atribuição de verbas seja adequada e 

justa todas as candidaturas serão sujeitas a uma 
cuidada avaliação e selecção pelo Gabinete de 
Assuntos Religiosos, Sociais e Institucionais,  de 
acordo com os seguintes critérios: 

 
a) Número de valências, serviços desenvolvidos e 

beneficiários abrangidos; 
b) Nível de impacto e envolvimento da comunidade 

local nas actividades realizadas; 
c) Desenvolvimento de projectos que visem grupos 

socialmente vulneráveis; 
d) Colaboração com a Autarquia em iniciativas de 

interesse municipal;  
e) Grau de inovação de projectos apresentados; 

f) Avaliação da utilização dos apoios atribuídos pelo 
Município no ano anterior. 

 
4. A concessão do apoio solicitado está condicionado 

pelas verbas disponíveis nas respectivas rubricas do 
Plano e Orçamento do Município de Odivelas para 
o ano a que respeita a candidatura. 

 
5. As IPSS que prestem informações falsas incorrerão 

na inibição de candidatura para obtenção de apoios, 
por um período nunca inferior a um ano civil. 

 
PROGRAMAS DE APOIO 
 
O Município de Odivelas concede incentivos às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
que desenvolvam a sua actividade na área territorial do 
Concelho, através de um conjunto de programas 
operativos que se enumeram: 
 
• Programa A – Apoio ao Funcionamento Regular 

das Instituições 
• Programa B – Apoio à Cedência de Transporte 
• Programa C – Apoio a Projectos de Dinamização e 

Iniciativas Comunitárias 
• Programa D – Apoio à Aquisição de Bens e 

Equipamentos Diversos 
• Programa E- Apoio a Obras de Conservação, 

Recuperação de Imóveis e Construção de Novos 
Equipamentos 

 
 
Programa A – APOIO AO FUNCIONAMENTO 
REGULAR DAS INSTITUIÇÕES  
 
Âmbito 
O presente programa destina-se a comparticipar 
financeiramente o exercício da actividade normal das 
IPSS. Atendendo a que os custos de funcionamento não 
são idênticos em todas as Instituições, sendo 
dependentes do número de beneficiários abrangidos, 
prevê-se que, para além de uma comparticipação anual 
fixa comum a todas as entidades candidatas, seja 
atribuída uma comparticipação variável em função do 
número de utentes. 
 
Candidatura 
As candidaturas ao presente programa deverão ser 
apresentadas até 30 de Setembro. 
 
Apoio a Conceder 
• Será atribuída a cada Instituição uma verba base 

anual de 200 contos, à qual será acrescido um 
montante de mil escudos por cada utente 
beneficiário, que esteja contemplado no acordo de 
cooperação com a Segurança Social. 
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Programa B – APOIO À CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 
 
Âmbito 
Destina-se a proporcionar às IPSS apoio em transporte, 
para a realização de actividades sócio - recreativas e 
culturais sempre que as indisponibilidades existentes no 
DTO o justifique. 
 
Candidatura 
As candidaturas a este programa deverão ser 
apresentadas com a antecedência mínima de 45 dias, em 
relação à data da realização das iniciativas. 
 
Apoio a conceder 
 
• O Município de Odivelas apoiará anualmente, cada 

instituição, com um subsídio até 400 000$00 
(quatrocentos mil escudos), destinado ao aluguer 
de transporte para qualquer local do Continente; 

• Este apoio será disponibilizado mediante a 
apresentação prévia de orçamento e posterior 
entrega de recibo comprovativo da despesa 
efectuada; 

• A falta dos documentos atrás referidos implica a 
perda do direito de candidatura a este programa. 

 
 
Programa C - APOIO A PROJECTOS DE 
DINAMIZAÇÃO E INICIATIVAS COMUNITÁRIAS  
 
Âmbito 
Destina-se a comparticipar financeiramente as 
actividades sócio – recreativas e culturais promovidas 
pelas IPSS, no âmbito da sua actividade. Incluem-se 
neste campo a realização de encontros, festas, 
exposições, ateliers, e/ou publicações. 
 
Candidatura 
As candidaturas a este programa deverão ser 
apresentados com uma antecedência mínima de 60 dias, 
relativamente à data de realização da iniciativa, devendo 
ser acompanhadas de orçamentos discriminados das 
iniciativas a realizar. 
 
Apoios a Conceder 
 
• A realização de cada iniciativa poderá ser 

comparticipada até 60% do orçamento apresentado, 
fixando-se o limite máximo de comparticipação do 
Município em 400 000$00 (quatrocentos mil 
escudos). 

 
 
 

Programa D – APOIO À AQUISIÇÃO DE BENS E 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
 
Âmbito 
Destina-se a apoiar as Instituições na dotação dos 
equipamentos considerados indispensáveis ao seu 
normal funcionamento e comporta dois sub-programas: 
 
Sub-programa I – Aquisição de bens de mobiliário, 
equipamento informático, material áudio-visual e 
outros; 
Sub- programa II – Aquisição de viaturas. 
 
 
Sub-programa I 
 
Candidatura 
As candidaturas deverão ser apresentadas até 30 de 
Setembro de cada ano, acompanhadas de orçamento 
discriminado e da justificação da necessidade de 
aquisição do equipamento. 
 
Apoio a conceder 
 
• O Município comparticipará até 40% do orçamento 

apresentado, fixando-se o limite máximo em 
400.000$00 (quatrocentos mil escudos). 

 
 
Sub-programa II 
 
Candidatura 
As candidaturas deverão ser apresentadas até 30 de 
Setembro de cada ano, devidamente fundamentadas e 
acompanhadas do respectivo orçamento com posterior 
apresentação de prova de compra da viatura. As IPSS 
apenas poderão apresentar uma candidatura a este 
programa de 5 em 5 anos. 
 
Apoio a conceder 
 
• O Município comparticipará até 40% do orçamento 

apresentado, sem exceder o limite de 1 500 000$00 
(um milhão e quinhentos mil escudos). 

• A atribuição deste apoio depende da efectiva 
comparticipação da Segurança Social para a mesma 
viatura. 

• A comparticipação do Município varia em função 
do montante atribuído pela Segurança Social. 

• Em casos excepcionais, e devidamente justificados, 
poderá o Município não observar a exigência da 
comparticipação da Segurança Social. 
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Programa E - APOIO A OBRAS DE CONSERVAÇÃO, 
RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO DE 
NOVOS EQUIPAMENTOS 
 
Âmbito 
Destina-se a comparticipar financeiramente as obras de 
remodelação, beneficiação, ampliação e construção das 
instalações das IPSS, de modo a assegurar as condições 
consideradas adequadas ao desenvolvimento das suas 
actividades, na perspectiva da melhoria qualitativa dos 
serviços prestados. Este programa comporta os 
seguintes sub-programas: 
 
Sub-programa I – Obras com orçamento inferior ou 
igual a 5.000.000$00 (cinco milhões de escudos); 
 
Sub-programa II – Obras com orçamento superior a 
5.000.000$00 (cinco milhões de escudos) inferior ou 
igual a 20.000.000$00 (vinte milhões de escudos); 
 
Sub-programa III –Obras com orçamento superior a 
20.000.000$00 (vinte milhões de escudos) e inferior ou 
igual a 100.000.000$00 (cem milhões de escudos). 
 
 
Sub-programa I - Orçamento igual ou inferior a 
5.000 contos 
 
Candidaturas 
As candidaturas deverão ser apresentadas até 30 de 
Setembro de cada ano, acompanhadas com os seguintes 
elementos: 
 
a) Justificação da necessidade da intervenção; 
b) Relatório pormenorizado da obra que pretendem 

realizar; 
c) Orçamento; 
d) Documentação relativa ao licenciamento pelos 

Serviços Municipais 
 
As candidaturas serão objecto de análise, tendo por base 
as funções sociais cumpridas no equipamento e o grau 
de degradação do mesmo. 
 
Apoio a conceder 
 
• O apoio a conceder não poderá exceder 60% do 

orçamento apresentado; 
• A comparticipação do Município será atribuída 

após confirmação da consignação dos trabalhos; 
• Concluídas as obras, a Instituição apoiada deverá 

fazer prova das despesas realizadas; 
• A não apresentação dos comprovativos exigidos 

implica a perda do direito de candidatura a este 
programa, 

 
 

Sub-programa II - Orçamento superior a 5.000 
contos e inferior ou igual a 20.000 contos 
 
Candidaturas 
As candidaturas ao sub-programa deverão ser 
apresentadas até 30 de Setembro de cada ano, 
acompanhados com os seguintes elementos: 
 
a) Proposta justificativa da necessidade da 

intervenção; 
b) Relatório pormenorizado da obra que pretendem 

realizar; 
c) Caderno de encargos e respectivo orçamento; 
d) Documentação relativa ao licenciamento pelos 

Serviços Municipais; 
e) Demonstração que está assegurado o financiamento 

quanto à parte não coberta pelo Município. 
 
As candidaturas serão objecto de análise com base num 
conjunto de critérios: 
 
a) Número de beneficiários que recorrem à 

Instituição; 
b) Criação ou ampliação de respostas sociais 

(valências); 
c) Interesse e prioridade do equipamento do ponto de 

vista da comunidade local e da Freguesia; 
d) Grau de degradação do edifício; 
e) Custo total da intervenção e relação com a 

população servida. 
 
Apoio a conceder 
 
As obras poderão ser comparticipadas até 50% do 
orçamento apresentado, a liquidar mediante duas 
prestações: 
 
• 1ª tranche: 50%, após a aprovação da candidatura e 

consignação dos trabalhos; 
• 2ª tranche: 50%, após confirmação da conclusão 

dos trabalhos. 
 
 
Sub-programa III - Orçamento superior a 20.000 
contos e inferior ou igual a 100.000 contos 
 
Candidatura 
As candidaturas ao sub-programa deverão ser 
apresentadas até 30 de Setembro de cada ano, 
acompanhadas com os seguintes elementos: 
 
a) Justificação da necessidade da intervenção; 
b) Relatório pormenorizado da obra a realizar; 
c) Caderno de encargos e respectivo orçamento; 
d) Documentação relativa ao licenciamento pelos 

Serviços Municipais; 
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e) Documentação comprovativa de que está 
assegurado o financiamento por parte da 
Administração Central. 

 
As candidaturas serão objecto de análise com base num 
conjunto de critérios: 
 
a) Número de beneficiários que recorrem à 

Instituição; 
b) Criação ou ampliação de respostas sociais 

(valências); 
c) Interesse e prioridade do equipamento do ponto de 

vista da comunidade local e da Freguesia; 
d) Grau de degradação do edifício; 
e) Custo total da intervenção e relação com a 

população servida; 
f) Articulação com os planos de Ordenamento do 

Território. 
 
Apoio a conceder 
 
As obras poderão ser comparticipadas até 30% do 
orçamento apresentado, a liquidar mediante quatro 
prestações: 
 
• 1ª tranche: 30% sob forma de adiantamento, após 

confirmação da consignação dos trabalhos; 
• 2ª e 3ª tranches, de 30% cada uma, mediante prova 

da conclusão de 30% e 60%, respectivamente dos 
trabalhos executados; 

• 4ª tranche: 10% após a conclusão de obra e 
respectiva certificação pelos Serviços Municipais 
competentes. 

 
Após a aprovação da candidatura, os termos da 
comparticipação municipal serão objecto de protocolo a 
estabelecer entre a Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas e a entidade promotora do projecto. 
 
 
Disposições Finais: 
 
A Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
poderá eventualmente, apoiar em termos técnicos, 
nomeadamente, ao nível da elaboração do projecto de 
arquitectura, caderno de encargos e outros requisitos 
exigidos à formalização de candidaturas ao 
financiamento da Administração Central. 
 
Este tipo de apoio será apenas considerado, se o 
mesmo for solicitado pelas entidades, e em casos 
excepcionais, devidamente justificados.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE DESTINADA 
ÀS PESSOAS VÍTIMAS DAS CHEIAS 

NO DISTRITO DE COIMBRA 
 
 

Proposto de acordo com a informação n.º 
10/GARSI/GU/01, de 2001.02.01, aprovar a campanha 
de solidariedade, cujo objectivo consiste em angariar 
fundos para ajudar a minimizar o sofrimento sentido por 
muitas famílias atingidas pelas cheias no Distrito de 
Coimbra, “(...)através da promoção de um evento: 
Revista «Menina Odivelas», para 300 pessoas, cujo 
preço do bilhete propomos que seja de 2000$00/pessoa. 
Os benefícios desta iniciativa/campanha serão entregues 
ao Governo Civil de Coimbra que por sua vez apoiará, 
de acordo com o conhecimento que tem acerca do 
ocorrido, as famílias que enfrentam mais dificuldades de 
sobrevivência neste momento.(...)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

NOMEAÇÃO DOS QUATRO CIDADÃOS 
ELEITORES PARA INTEGRAR 
A COMISSÃO DE PROTECÇÃO 

DAS CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO 
 
 

Proposto nos termos da informação n.º 
7/GARSI/GU/01, de 01.02.2001, designar, para 
integrarem, por força da alínea l) do artº 17º da Lei de 
Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, a Comissão 
Alargada da Comissão de Protecção das Crianças e 
Jovens em Perigo do Município de Odivelas, os 
seguintes cidadãos: 
 
Patrícia Maria Fernandes Varandas; 
António Augusto Lourenço; 
Jorge Manuel Leitão Ferreira; 
Zélia Maria Mota Afonso Amorim. 
 
 
Esta deliberação carece de parecer dos Senhores 
Presidentes das Juntas e das Assembleias de Freguesia, 
e da ratificação do Secretário de Estado da 
Administração Local, de acordo com o disposto no nº 3 
do artº 4º da Lei 48/99, de 16 de Junho. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 
 

CONCURSO “ODIVELAS, 
CONCELHO SOLIDÁRIO” 

 
Proposto aprovar o concurso “Odivelas, Concelho 
Solidário” destinado às Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos do 
ensino Básico do Município de Odivelas e que tem 
como objectivo sensibilizar a comunidade educativa 
para a reflexão à volta dos valores da tolerância, da 
cooperação e da solidariedade, inserindo-se num 
contexto mais global do desenvolvimento da formação 
pessoal e social dos Jovens e do exercício da cidadania 
activa. 
Os prémios a atribuir aos três melhores trabalhos, são 
prémios em equipamentos com utilidade para serem 
usados por toda a Comunidade Educativa das Escolas 
concorrentes, os quais não deverão ultrapassar os 
700.000$00 (setecentos mil escudos) na sua totalidade, 
nos termos da informação n.º 128/DSC/DEJ/SAEP, de 
25.01.2001, e com as seguintes Normas de Participação: 

 
 

« CONCURSO  
“ODIVELAS, CONCELHO SOLIDÁRIO” 

 
Normas de Participação 

 

1. A Divisão de Educação e Juventude do Município 
de Odivelas, respondendo ao repto da Organização 
das Nações Unidas, que declarou o período de 2000 
a 2010 como “Década Internacional da Cultura da 
Paz e da Não Violência para as Crianças do 
Mundo”, promove um concurso de representação 
gráfica de ideias. 

 
2. O Concurso denomina-se “Odivelas, Concelho 

Solidário” e tem como objectivo sensibilizar a 
Comunidade Educativa para reflexão à volta das 
seguintes premissas: 

 
➢ “ Respeitar todas as Vidas” 
➢ “ Rejeitar a Violência” 
➢ “ Partilhar a Generosidade” 
➢ “ Ouvir para Compreender” 
➢ “ Preservar o Planeta” 
➢ “ Reinventar a Solidariedade” 
 
3. O Concurso destina-se às Escolas do 1º , 2º e 3º 

ciclos do Ensino Básico da área do Município. 
 
4. Os Trabalhos deverão ser colectivos, de dimensão 

A3, podendo apresentar-se em forma de pintura, 
gravura, desenho ou banda desenhada. 

 
5. Cada Escola só pode concorrer com um único 

trabalho. 
 
6. Os trabalhos apresentados a concurso ficarão 

propriedade do Município de Odivelas, que os 
submeterá a tratamento gráfico adequado, afim de 
poderem integrar uma exposição com 
características itinerantes, e que terá a primeira 
apresentação pública na Mostra de Projectos 
Escolares 2001, no período compreendido entre 21 
de Maio e 1 de Junho. 

 
7. Os trabalhos serão sujeitos a votação durante a fase 

da primeira exposição pública (Mostra de Projectos 
Escolares 2001), por parte da Comunidade 
Educativa que participar nesta iniciativa (alunos, 
pais, professores, convidados). 

 
8. Após o apuramento da votação, serão atribuídos 

prémios aos 3 trabalhos que tiverem um maior 
número de votos: 

 
1º prémio – Um Computador portátil 
2º prémio – Uma máquina fotográfica digital 
3º prémio – Uma máquina fotográfica 
 
9. Os três trabalhos premiados serão ainda alvo de 

uma divulgação posterior, a nível dos painéis de rua 
do Concelho. 

 
10. Os trabalhos deverão ser enviados até dia 06 de 

Abril de 2001, para: 
 
 
 
Divisão de Educação e Juventude 
Rua José Malhoa N.º 10 A – R/Ch 
2675 ODIVELAS 
Telefone: 21 934 46 90» 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CARTÃO JOVEM DE ODIVELAS 
 
 

Proposto nos termos da informação n.º 
59/DSC/DEJ/SJ/01, de 11.01.2001, criar o Cartão 
Jovem de Odivelas, bem como aprovar as respectivas 
normas de funcionamento e a proposta de protocolo a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Associação 
Empresarial de Comerciantes e Serviços dos Concelhos 
de Loures e Odivelas, em anexo à informação referida. 
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“NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CARTÃO 
JOVEM DE ODIVELAS 

 
O Município de Odivelas, através da Divisão de 
Educação e Juventude / Secção da Juventude, irá 
proceder ao lançamento do “Cartão Jovem de Odivelas” 
previsto para o ano 2001. 
 
1. O “Cartão Jovem de Odivelas” é pessoal e 

intransmissível, as vantagens concedidas destinam-
se a uso exclusivo do seu titular, único beneficiário 
do mesmo. 

 
2. O “Cartão Jovem de Odivelas” tem a validade de 

um ano a partir da data em que o mesmo for 
lançado. 

 
3. O “Cartão Jovem de Odivelas” destina-se a jovens 

com idades compreendidas entre os 14 e os 30 
anos, residentes no concelho de Odivelas. 

 
4. Os descontos de 10 % praticados pelos 

comerciantes aderentes só são válidos nas lojas ou 
serviços que estejam sediados no Concelho de 
Odivelas. 

 
5. Os titulares e os comerciantes que aderirem ao 

“Cartão Jovem de Odivelas” têm acesso gratuito a 
um exemplar do Guia de Descontos que será 
actualizado sempre que se justifique pelo 
Município de Odivelas através da Loja Jovem. 

 
6. No acto de inscrição, o jovem deverá entregar, no 

local apropriado, uma fotocópia do B.I. ou um 
certificado de residência (comprovando que reside 
no Município) e uma fotografia a cores para ser 
afixada no cartão. 

 
7. O Município de Odivelas, através da Associação de 

Comerciantes de Loures e Odivelas, faculta às 
firmas o autocolante de aceitação do “Cartão Jovem 
de Odivelas” o qual se destina a ser exibido nas 
montras ou vitrinas (ou noutro local bem visível) 
das suas lojas ou serviços. 

 
8. Após o preenchimento do formulário de aquisição, 

o original ficará na posse do Município e o 
duplicado será entregue ao jovem. 

 
9. Em caso de perda ou extravio do “Cartão Jovem de 

Odivelas”, o Município responsabiliza-se pela 
emissão da 2ª via, sujeita a pagamento de 1 500$00 
(mil e quinhentos escudos). 

 
10. A aquisição ou renovação do “Cartão Jovem de 

Odivelas” deverá ser efectuada, pessoalmente, nas 
Lojas Jovens do Município, devendo ser 

acompanhada de fotografia e do antigo cartão 
quando se tratar de renovação. 

 
11. “Cartão Jovem de Odivelas”  custará ao jovem 

1000$00 (mil escudos) revertendo a totalidade 
deste valor para uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) da área do Município, 
a designar anualmente. 

 
12. cartão Jovem possuirá dois logotipos (o do 

Município de Odivelas e o da Associação 
Empresarial de Comerciantes e Serviços dos 
Concelhos de Loures e Odivelas. 

 
13. Caso se verifique incumprimento dos intervenientes 

(titulares do cartão e firmas aderentes) em relação 
aos compromissos que assumiram, tal deve ser 
comunicado, por escrito, à Loja Jovem.” 

 
 
 

“PROPOSTA DE PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 
125, com sede social na Avenida D. Dinis, n.º 96 C, 
2675-330 Odivelas, no presente acto representado pelo 
seu Presidente da sua Comissão Instaladora, Dr. Manuel 
Porfírio Varges, e adiante designado por primeiro 
contraente. 
 
E 
 
A Associação Empresarial de Comerciantes e 
Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas, pessoa 
colectiva n.º 500 900 329, com sede social na Rua Dr. 
Teófilo Braga, n.º 20 – 2º Esq.º, 2670-480 Loures, no 
presente acto representada pelo seu Presidente de 
Direcção, Vítor Manuel da Silva, adiante designada por 
segunda contraente, 
 
É celebrado o seguinte protocolo de aquisição e 
promoção do Cartão Jovem Municipal, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA I 

 
O primeiro contraente compromete-se a: 
 
a) Conceber graficamente e produzir os cartões Jovens 

e os Autocolantes para as Lojas Comerciais; 
b) Divulgar junto de todas as entidades Municipais os 

comerciantes aderentes ao referido cartão, através 
do guia de desconto; 

c) Promover a venda dos Cartões (Jovens), nas Lojas 
Jovens; 
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d) Elaborar o regulamento de utilização do Cartão 
Jovem Municipal. 

 
CLÁUSULA II 

 
O segundo contraente compromete-se: 
 
a) Divulgar no boletim da Associação Empresarial de 

Comerciantes e Serviços dos Concelhos de Loures 
e Odivelas, a criação do cartão Jovem; 

b) Sensibilizar e promover o Cartão Jovem junto dos 
seus associados; 

c) Conceder aos comerciantes aderentes, as fichas de 
adesão para o Cartão Jovem; 

d) Fornecer gratuitamente aos comerciantes aderentes 
autocolantes que demostrem que quem for 
possuidor do cartão terá um desconto. 

 
CLÁUSULA III 

 
O primeiro contraente compromete-se a doar todas as 
quantias realizadas com a venda do Cartão Jovem 
Municipal a Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) existentes no Município, anualmente a 
designar. 

 
CLÁUSULA IV 

 
O segundo contraente compromete-se a garantir que 
todos os seus associados farão um desconto de 10 % a 
quem for titular do Cartão Jovem Municipal. 

 
CLÁUSULA V 

 
O presente protocolo só tem validade na área territorial 
do Município de Odivelas. 

 
CLÁUSULA VI 

 
O presente protocolo é válido por um ano, renovável 
automaticamente se as partes não o denunciarem com 
pelo menos noventa dias de antecedência. 
 
 
Odivelas,                             de 2001 
 
 

A CIMO Associação 
Empresarial de 

Comerciantes e Serviços 
dos 

Concelhos de Loures e Odivelas”  
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACORDO DE GESTÃO DO POLIDESPORTIVO 
HONÓRIO FRANCISCO 

 
Proposto celebrar com a Junta de Freguesia de Odivelas 
um acordo de gestão do Polidesportivo Honório 
Francisco, nos termos da minuta apresentada em anexo 
à informação n.º 152/DSC/DD/SAGE/01, de 
19.01.2001. 
 
 
“... Serve o presente Acordo de Gestão celebrado entre: 
 
1. Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 

pessoa colectiva com o n.º 504 293 125, doravante 
designado por “Município” ou “1º Outorgante”, 
devidamente representado pelo seu Presidente, Dr. 
Manuel Porfírio Varges; 

 
e 
 

2. Junta de Freguesia de Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.º 680 007 660, adiante designada por 
“Junta” ou “2º Outorgante”, devidamente 
representada pelo seu Presidente, Sr. Vítor Manuel 
Alves Peixoto. 

 
para definir, os termos de cedência, competências e 
responsabilidades na gestão do Polidesportivo Honório 
Francisco, daqui em diante designado por 
“Polidesportivo”. 

 
 

Cláusula 1ª 
OBJECTO DO ACORDO 

 
O presente acordo tem por objecto estabelecer as 
condições de cedência, gestão e funcionamento do 
Polidesportivo, assim como definir prioridades de 
ocupação por parte dos utentes, de modo a corresponder 
às necessidades da população em geral e das 
colectividades desportivas em particular. 

 
 

Cláusula 2ª 
GESTÃO DO POLIDESPORTIVO 

 
A gestão do Polidesportivo é da responsabilidade da 
Junta e do Município. 
A gestão correspondente ao período da responsabilidade 
do Município será assegurada pelo Departamento 
Sociocultural – Divisão de Desporto. 
É da competência de cada um dos outorgantes, no 
âmbito dos períodos definidos na cláusula 3ª: 
- promover e programar actividades de índole 

desportiva e sociocultural, tendo em vista a boa 
utilização e dinamização das instalações; 

- elaborar o Regulamento de Utilização; 
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- zelar pela manutenção, conservação e segurança 
das instalações. 

 
 

Cláusula 3ª 
GESTÃO DO PERÍODO DE OCUPAÇÃO 

 
1. Ao Município compete a gestão do período de 

tempo compreendido entre as 08:00 horas de 
Sábado e as 24:00 horas de Domingo. 

2. À Junta compete a gestão do restante período de 
tempo. 

3. Ambas as entidades deverão privilegiar a cedência 
à outra entidade, no caso de não ocuparem na 
totalidade o período de tempo que lhe foi destinado. 

4. Em qualquer dos casos previstos nos números 
anteriores, fica salvaguardada a utilização por 
motivo de jogos oficiais. 

 
 

Cláusula 4ª 
REGRAS DE UTILIZAÇÃO 

 
Ambas as entidades asseguram, através dos seus órgãos 
de gestão, a boa e cuidada utilização do Polidesportivo, 
o cumprimento do Regulamento de Utilização e a 
responsabilidade por quaisquer danos que ocorram 
durante o seu período de gestão. 
1. Os encargos relativos a pequenas reparações, 

resultantes de danos causados pelos utentes, serão 
assegurados pela entidade responsável pelo 
respectivo período de ocupação. 

2. Quando não for possível apurar responsabilidades, 
as despesas serão assumidas, em partes iguais, por 
ambas as entidades. 

3. Ficam salvaguardadas todas as situações que, pelo 
seu carácter específico e extraordinário, serão 
definidas de comum acordo pelas partes 
outorgantes. 

 
 

Cláusula 5ª 
ENCARGOS FINANCEIROS DO POLIDESPORTIVO 

 
São definidos como encargos financeiros do 
Polidesportivo, os seguintes: 
1. Recursos Humanos: 
a) Vigilância. 

 
 

Cláusula 6ª 
CUSTOS DE UTILIZAÇÃO 

 
Pelos encargos financeiros do Polidesportivo, o 
Município atribuirá à Junta uma comparticipação 
financeira anual, até ao dia 15 de Dezembro no valor de 
1.000.000$00 (um milhão de escudos). 

 

Cláusula 7ª 
PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão por acordo de 

ambos os outorgantes, o período de vigência deste 
Acordo decorre desde a data da sua assinatura até 
31 de Dezembro de 2001. 

2. O presente Acordo considera-se automaticamente 
renovado se nenhum dos outorgantes manifestar ao 
outro o desejo de dele se desvincular, no prazo de 
60 (sessenta) dias de antecedência em relação ao 
seu termo. 

 
 

Cláusula 8ª 
CASOS OMISSOS 

 
Todos os casos omissos serão resolvidos de comum 
acordo pelas partes outorgantes. 
 
 
Feito e assinado em duplicado, em Odivelas aos __ dias 
do mês de Janeiro de 2001. 
 
 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE ODIVELAS 

 
_____________________________________________ 
 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
____________________________________________”  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR 
PRESIDENTE REFERENTE À CLÁUSULA 3ª 

DO PROTOCOLO COM O INSTITUTO 
DE ODIVELAS D. AFONSO 

 
 

Proposta para ratificar o despacho do Senhor Presidente 
datado de 1 de Fevereiro de 2001, para que a cláusula 3ª 
do Protocolo celebrado com o Instituto de Odivelas D. 
Afonso, passe a prever a periodicidade das visitas ao 
Convento de S. Dinis, (deliberado na 26ª reunião Ordinária, 
realizada em 27 de Dezembro de 2000, e publicitado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 2000, página 812), 
pela inclusão de: “As visitas decorrem todos os 
primeiros e terceiros Domingos de cada mês” pelo que 
de novo se publica o protocolo com as alterações. 
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“Protocolo entre a Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas e o Instituto 

de Odivelas - D. Afonso 
 

Introdução 
 
O Convento de S. Dinis, classificado como Monumento 
Nacional desde 1910 (DG 136 de 23 de Junho de 1910, 
ZEP, DG 22 de 26 de Janeiro de 1957, DG 130 de 1 de 
Junho de 1962), constitui um dos mais importantes 
edifícios, tanto a nível histórico como arquitectónico, 
situados na área do concelho de Odivelas. 
 
Este edifício foi construído entre 1295 e 1305 a mando 
de D. Dinis, segundo reza a história, no cumprimento de 
uma promessa efectuada quando este, durante uma 
caçada, foi atacado por um urso que conseguiu matar a 
punhal. Tendo sido os seus arquitectos, segundo 
algumas fontes bibliográficas, Antão e Afonso Martins. 
Em 1305, depois de concluídas as obras, o monarca 
doou o convento às freiras da Ordem de Cister 
(Bernardas). Esta Ordem atingiu grande 
desenvolvimento e esplendor nos anos subsequentes 
devido, nomeadamente, às artes que aí se cultivavam e 
aos requintados manjares, nomeadamente confeitaria, 
elaborados pelas freiras bernardas que faziam as delícias 
de nobres e monarcas. 
 
Neste convento procuraram asilo importantes figuras da 
nossa história, como a infanta D. Filipa, filha do Infante 
D. Pedro, que aí se recolheu depois da batalha de 
Alfarrobeira (1449) até à sua morte em 1497 ou a 
Princesa Santa Joana, filha de D. Afonso V, que 
também aí passou os seus últimos dias. Também neste 
convento, em 1415, faleceu D. Filipa de Lencastre, 
rodeada pelos seus filhos, D. Duarte, D. Pedro e D. 
Henrique, um pouco antes de estes iniciarem a grande 
jornada para Ceuta. 
 
A partir de 1899 este edifício passou a funcionar como 
Instituto feminino para filhas de militares. 
Ao nível arquitectónico, o convento foi alvo de grandes 
transformações ao longo dos tempos. Muito poucos 
elementos originais chegaram aos nossos dias, apenas 
resistiram a cabeceira gótica da Igreja, constituída pela 
capela-mor e dois absidíolos (e um absíodolo anexo). 
Nas capelas encontram-se dois bons exemplares da arte 
tumular do século XIV, o túmulo do rei D. Dinis, 
infelizmente desfigurado e barbaramente mutilado e o 
de sua filha D. Maria Afonso que faleceu em Odivelas 
no ano de 1320. 
 
Do antigo mosteiro restam dois claustros: o “Claustro da 
Moura”, uma vez que apresenta uma bela fonte do 
século XVI, encimada por uma figura de mulher, na 
galeria térrea encontram-se alguns capitéis góticos e o 
Claustro novo, maior, tem 2 lanços primitivos (embora 
com alterações posteriores) arcos ogivais e abóbadas de 

cruzaria de ogivas e 2 lanços construídos após o 
terramoto (1755) com elementos neoclássicos. O 
refeitório e a cozinha, que dividem os dois claustros são 
também dignos de registo, nomeadamente pelos seus 
painéis de azulejos do século XVIII. 
Nos reinados de D. João IV e D. João V. o convento 
sofreu avultadas alterações, mas foram as reconstruções 
efectuadas em consequência dos estragos provocados 
pelo terramoto de 1755 que desfiguraram a traça 
primitiva do edifício. Duas janelas geminadas, os 
últimos vestígios da traça original da antiga “Casa de D. 
Dinis”, ruíram em 1922. 
 
No sentido de possibilitar a abertura regular dos espaços 
visitáveis do convento de S. Dinis, ao público em geral 
e à população de Odivelas em particular, permitindo 
assim a fruição desta jóia da cidade e do Concelho de 
Odivelas, o Município de Odivelas, adiante designado 
por MO e representado pelo seu Presidente da Comissão 
Instaladora, Dr. Manuel Porfírio Varges, e o Instituto de 
Odivelas, adiante designado por IO e representado pela 
sua Directora, Dr.ª Margarida de Raimond, estabelecem 
o presente protocolo, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 

 
 

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) 

 
As visitas decorrem todos os primeiros e terceiros 
domingos de cada mês. 
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. 
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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. 
 
 
Assinaturas 
 
Pela Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas 
Pelo Instituto de Odivelas 

D. Afonso 
 

  
______________________ 

 
O Presidente 

 
(Dr. Manuel Porfírio Varges) 

_______________________ 
 

A Directora 
 

(Dr.ª Margarida de Raimond)”  
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DESPORTIVAS 
 

 
 

CONTRATO DE EVENTOS DESPORTIVOS 
ÉPOCA DE CICLISMO DO ANO 2001 

 
Proposto de acordo com a informação n.º 13/GCJ/2001, 
de 31.01.2001, a adjudicação por ajuste directo, à PAD 
– Produção de Actividades Desportivas, S.A., da 
realização dos eventos desportivos discriminados na 
minuta do contrato a realizar, proposto ainda a 
aprovação da minuta de Contrato de Eventos 
Desportivos, que se encontra anexa à informação 
referida, que se transcreve. 
 
 

“CONTRATO DE EVENTOS DESPORTIVOS  
 
 
Celebrado entre a Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, designado como 1º outorgante, e a 

empresa PAD, Produção de Actividades Desportivas 
S.A., com sede na Rua Rodrigues de Sampaio, n.º 18, 6º 
piso, 1150-280 Lisboa, adiante designado como 2º 
outorgante, ficou acordado que: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - O objectivo deste contrato é 
reger as normas pelas quais se procederá ao Evento 
Desportivo acordado entre os dois outorgantes para a 
época de ciclismo de 2001, sendo o 1º outorgante 
reconhecido como sendo Promotor das provas a seguir 
mencionadas, e o 2º outorgante reconhecido como 
Organizador Oficial dessas mesmas provas de Ciclismo. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  - Genericamente, este contrato 
contempla as contrapartidas entre os dois outorgantes, 
adiante descriminadas. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  - O 1º outorgante terá assim 
direito ao usufruto das seguintes contrapartidas: 
 
 
A Comissão Instaladora do Município de Odivelas 
terá direito: 
 
□ Chegada da 1ª etapa da Volta a Portugal 2001 

(Contra relógio por equipas: Torres Vedras - 
Odivelas). 

□ II Grande Prémio de Esperanças 2001 (3 dias) a 
disputar no Concelho de Odivelas. 

□ 20 lonas de 2m x 0.80m nos 200m junto à linha de 
chegada das duas provas. 

□ Emissão de 10 spots de 30’’ da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas no sistema 
sonoro instalado na zona de partida e chegada das 
duas provas. 

□ Inserção de 1 anúncio no Livro Oficial da Prova 
Volta a Portugal 2001. 

□ Colocação de uma tenda de 25m2 na zona da 
chegada da Volta a Portugal e do Grande Prémio de 
Esperanças de Odivelas, onde poderá executar as 
suas acções junto do público. 

□ Acção de uma etapa do Adidas Street Ball 2001 com 
data a definir. 

□ Acção de uma etapa do Adidas Football Park 2001 
com data a definir. 

□ Convívio de Minibasket em data a definir. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA  - O 2º outorgante receberá do 1º 
outorgante, como pagamento pelas contrapartidas 
anteriormente referidas, a quantia de vinte milhões de 
escudos, com a seguinte fórmula de pagamentos 
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a. O 1º outorgante pagará dez milhões de escudos + 
I.V.A. a 1 de Março de 2001 

b. dez milhões de escudos + I.V.A. a 15 de Agosto de 
2001 

 
 
CLÁUSULA QUINTA  - Os litígios emergentes da 
execução deste contrato serão dirimidos no Tribunal da 
Comarca de Lisboa, com expressa renúncia de ambas as 
partes a qualquer outro foro. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA  - Feito em dois exemplares, a 11 de 
Dezembro de 2000. 
 
 

Pelo 1º Outorgante 
 
 

Pelo 2º Outorgante 

Manuel Varges 
 

Presidente da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas 

Francisco Nunes 
 

Presidente do C.A. da PAD 
S.A.”  

 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
E COMPARTICIPAÇÕES 

 

 
 

PROJECTO ESCOLAR DE INTERCÂMBIO 
COM ESCOLAS ESTRANGEIRAS 

 
Proposto atribuir à Escola Secundária da Ramada, um 
subsídio no valor de 500.000$00 (quinhentos mil 
escudos), e ceder um autocarro durante a visita de 
alunos estrangeiros ao Município de Odivelas, no 
âmbito do Projecto Escolar de intercâmbio com escolas 
estrangeiras, designado “Estudo comparativo das 
mudanças e desenvolvimento dos conceitos de 
cidadania e identidade” a realizar em parceria com as 
seguintes escolas: Torquay Boys Grammar School – 
Reino Unido e Liceo Classico Statale Altamura – Itália, 
nos termos da informação n.º 133/DSC/DEJ/SAEP, de 
25.01.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
CULTURAL DE ODIVELAS - PACO 

 
Proposto atribuir no âmbito do Programa de Apoio às 
Associações Culturais de Odivelas, numa 1ª fase os 

subsídios no montante global de 22. 234.800$00 (vinte e 
cinco milhões duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos 
escudos), nos termos das informações 
47/DSC/DCPC/SAEPC/00 de 01.02.2001 e 
54/DSC/DCPC/SAEPC/00 de 05.02.2001, às 
Associações que a seguir se enumeram: 

 
 

“(...)P ROGRAMA A – ACTIVIDADE REGULAR  
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
50.000$00 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 150.000$00 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 50.000$00 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
150.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 100.000$00 
A H B V CANEÇAS 100.000$00 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
50.000$00 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
50.000$00 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
50.000$00 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 100.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
50.000$00 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
50.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
100.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
50.000$00 

TOTAL  1.100.000$00 
 
 
 

SUB-PROGRAMA B1 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ARTESANATO E ARTE PLÁSTICA  

 
ASSOCIAÇÕES VERBA 

GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

- 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 520.000$00 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 350.000$00 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

1.150.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 300.000$00 
A H B V CANEÇAS 425.000$00 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
1.022.000$00 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
18 6 a 19 de Fevereiro de 2001  Ano 2 – Nº 3 

 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
262.300$00 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
190.000$00 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 1.900.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
75.000$00 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
100.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
495.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
328.000$00 

TOTAL  7.117.300$00 
 
 

SUB-PROGRAMA B4 – REPARAÇÃO DE BENS 
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
- 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 150.000$00 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
270.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 184.000$00 
A H B V CANEÇAS 23.500$00 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
25.000$00 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
50.000$00 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
65.000$00 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 200.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
150.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
110.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
170.000$00 

TOTAL  1.397.500$00 
 
 

SUB-PROGRAMA D1 – FORMAÇÃO PONTUAL  
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
- 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 50.000$00 

ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
- 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 50.000$00 
A H B V CANEÇAS 50.000$00 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
- 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
- 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
- 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 50.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
50.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
50.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
- 

TOTAL  300.000$00 
 
 

SUB-PROGRAMA D2 – FORMAÇÃO ANUAL  
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
- 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 300.000$00 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
- 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
A H B V CANEÇAS - 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
- 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
- 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
- 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 300.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
250.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
300.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
- 

TOTAL  1.150.000$00 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 – Nº 3 6 a 19 de Fevereiro de 2001  19 

 

SUB-PROGRAMA D3 – FORMAÇÃO ENQUADRAMENTO 
PEDAGÓGICO 

 
ASSOCIAÇÕES VERBA 

GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
- 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 400.000$00 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
400.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
A H B V CANEÇAS - 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
- 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
- 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
- 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 400.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
200.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
300.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
- 

TOTAL  1.700.000$00 
 
 

PROGRAMA E – DINAMIZAÇÃO  
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
- 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 200.000$00 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 200.000$00 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
100.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 100.000$00 
A H B V CANEÇAS - 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
- 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
- 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
- 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 200.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
150.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
200.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
- 

TOTAL  1.150.000$00 
 
 

SUB-PROGRAMA F2 – MATERIAL GRÁFICO 
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
125.000$00 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS - 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 150.000$00 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
150.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 150.000$00 
A H B V CANEÇAS 125.000$00 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
- 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
- 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
80.000$00 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 150.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
150.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
120.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
- 

TOTAL  1.200.000$00 
 
 

PROGRAMA G – GRANDES INICIATIVAS  
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
165.000$00 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS - 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
780.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
A H B V CANEÇAS 645.000$00 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
150.000$00 
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GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
- 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
240.000$00 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 180.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
180.000$00 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
600.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
240.000$00 

TOTAL  3.180.000$00 
 
 

SUB-PROGRAMA H3 – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 
 

ASSOCIAÇÕES VERBA 
GRUPO RECREATIVO QUINTA DO 

MONSENHOR 

 
- 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS - 
ANUVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA 

DE CANEÇAS 

 
1.260.000$00 

FARPAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - 
A H B V CANEÇAS 205.000$00 
GR DANÇAS CANTARES N.ª SR.ª 

ROSÁRIO DE FAMÕES 

 
- 

GR CORAL INSTRUMENTAL “ECOS DO 

ALENTEJO” 

 
1.000.000$00 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS SALOIOS DE 

ODIVELAS”  

 
- 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 1.200.000$00 
ASS COMUNITÁRIA SAÚDE MENTAL 

LOURES OCIDENTAL 

 
- 

ASS ARTISTAS PLÁSTICOS DE LOURES E 

ODIVELAS - QUADRANTE 

 
- 

GR DESPORTIVO RECREATIVO “OS 

MOLEIROS DO POMARINHO” 

 
275.000$00 

GR DANÇAS CANTARES DO CASAL DO 

RATO 

 
- 

TOTAL  3.940.000$00”  
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
JUVENIL DE ODIVELAS, (PAJO) PROGRAMA – A, 

ACTIVIDADES REGULARES 
 

Proposto nos termos da informação 121/DSC/DEJ/SJ de 
23.01.2001, atribuir no âmbito do Programa de Apoio à 
Actividade Juvenil de Odivelas, programa A, os 
seguintes subsídios: 
 
 

Nome da Associação Verba 
Proposta 

Associação de Estudantes da Escola 

Secundária de Odivelas 

 

70 000$00 

Associação Escuteiros de Portugal de 

Famões 

 

80 000$00 

Associação Escuteiros de Portugal 

Grupo 9 

 

80 000$00 

Associação Escuteiros de Portugal 

Grupo 11 

 

120 000$00 

Associação Escuteiros de Portugal 

Grupo 19 

 

100 000$00 

Associação Escuteiros de Portugal 

Grupo 199 

 

80 000$00 

Corpo Nacional de Escutas 

Agrupamento 69 

 

80 000$00 

Corpo Nacional de Escutas 

Agrupamento 879 

 

120 000$00 

Corpo Nacional de Escutas 

Agrupamento 1177 

 

100 000$00 

Escuteiros da Europa 50 000$00 

Guias da Europa 70 000$00 

NovaVertente 100 000$00 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE ODIVELAS, PROGRAMA DE 

APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DE 
ODIVELAS, (PAJO) 

 
Proposto atribuir à Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Odivelas, um subsídio no valor de 
284.000$00 (duzentos e oitenta e quatro mil escudos), 
no âmbito do Programa H (Grandes Iniciativas) do 
Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de 
Odivelas, nos termos da informação n.º 
136/DSC/DEJ/SJ de 26.01.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS JUNTAS 
DE FREGUESIA PARA O ANO 2001 

 
Proposto atribuir a cada uma das Juntas de Freguesia do 
Município como forma de apoio aos programas 
comemorativos dos respectivos aniversários, um 
subsídio até ao máximo de 50% do orçamento que for 
apresentado, com o limite de 1.300.000$00 (um milhão 
e trezentos mil escudos), nos termos da informação n.º 
119/DSC/DCPC/01, de 26.01.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCuTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 9 DO OLIVAL BASTO 

 
Proposto atribuir à Associação dos Escuteiros de 
Portugal, Grupo 9 do Olival Basto, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de 
Odivelas (PAJO), programa D (Aquisição de Bens e 
equipamento) um subsídio no montante de 120.000$00 
(cento e vinte mil escudos), nos termos da informação 
n.º 132/DSC/DEJ/SJ, de 30.01.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
PROCESSO N.º 48.067/C 
COMPARTICIPAÇÃO EM TRABALHO DE 
LIMPEZA DE LINHA DE ÁGUA E TRATAMENTO 
DE ESPAÇO VERDE 
 
Proposto atribuir à Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro Casalinho da Azenha, um subsídio 
no valor de 1.404.000$00 (um milhão, quatrocentos e 
quatro mil escudos), para comparticipação nos trabalhos 
de limpeza de linha de água e tratamento de espaço 
verde, nos termos da informação n.º 1/DGU/DRLA, de 
03.01.00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
E HABITAÇÃO 

 
 

PROCesso n.º 24.214/U 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇões RIALVA, LDA. 
TERRAS DA MINA, RAMADA 
 
Proposto nos termos da informação n.º 31/LG/2001, de 
01.02.2001, homologar o Auto de Vistoria a folhas 724 
do processo n.º 24.214/U, bem como cancelar a garantia 
bancária nº 2452600583 do Banco Comercial Português, 
nas condições da informação dos serviços a folhas. 725, 
do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 22.604/L/OC 
ILDA PINTO ROQUE DA FONSECA 
CASAL DA LAPA, CANEÇAS 
 
Proposto homologar o Auto de Vistoria a folhas 539 do 
processo n.º 22.604/L/OC, reduzir a caução para 
4.118.691$00 (quatro milhões, cento e dezoito mil, 
seiscentos e noventa e um escudos), valor este 
correspondente a 10% do valor total estipulado para a 
caução, de acordo com o n.º 4 do artigo 24º do Decreto-
Lei 448/91, alterado pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 
de Dezembro e cancelar a hipoteca dos lotes 6, 7, 8 e 9, 
no valor de 41.186.915$00 contra apresentação de 
garantia bancária no valor de 10%, ou seja 
4.118.691$00 (quatro milhões, cento e dezoito mil, 
seiscentos e noventa e um escudo) ficando a eficácia da 
presente deliberação condicionada aos pareceres 
favoráveis dos SMAS e GDL, nos termos das 
informações dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 589/LO 
APROVAÇÃO DE ESTUDO DE LOTEAMENTO 
EMÍLIO AUGUSTO ANDRADE JÚNIOR 
VALE DO COVO, CANEÇAS 
 
Proposto nos termos da informação n.º 30/LG/2001, de 
01.02.2001, aprovar o estudo de loteamento objecto do 
processo com o n.º 589/LO, nas condições da 
informação dos serviços constante a folhas 93 a 96 do 
processo. 
 
“(...) 
• Deverá ser apresentada nova Planta síntese (sem 
indicação da topografia do terreno) com a identificação 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
22 6 a 19 de Fevereiro de 2001  Ano 2 – Nº 3 

 

numérica de todos os lotes. Deverá também ser previsto 
o alargamento do arruamento de acesso a tardoz dos 
lotes 13 a 22, de modo a facilitar a sua utilização; 
• Deverá ser apresentado Estudo Prévio, à esc: 1/200, 
do conjunto edificado previsto para a urbanização, com 
definição das soluções de alçados, nomeadamente em 
termos de composição formal, cores e acabamentos. 
Este estudo deverá ser complementado com um 
regulamento definidor das regras a observar no 
licenciamento das várias construções; 
• Projecto da Rede Eléctrica prevendo a existência de 
iluminação publica em toda a zona utilizável da 
propriedade, nomeadamente nas áreas afectas a uma 
utilização publica; 
• Deverá ser da responsabilidade do req.te a execução de 
todo o sistema viário a implantar no prédio a lotear, 
incluindo a ligação ao arruamento existente (Rua de 
Angola): 
• No prazo de um ano, a contar da data da notificação 
desta deliberação, deverão ser apresentados Projectos de 
Obras de Urbanização, elaborados e instruídos de 
acordo com o previsto nos artigos 8º e 9º, do Dec. 
Regulamentar nº 63/91 e requerido o respectivo 
licenciamento. Estes projectos deverão ter em conta o 
teor dos pareceres das entidades já consultadas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL 
PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO GERAL 

 
Proposta de gestão social e patrimonial do Parque 
Habitacional Social do Município, constante da 
informação n.º 18/DMH/ASS/01, de 18.01.2001. 
 
 
“(...) III. Proposta  
 
Face à análise feita nos pontos I. e II. da presente 
informação, e na perspectiva de normalizar a actividade 
da Divisão Municipal de Habitação no contexto da 
gestão social e patrimonial do parque habitacional social 
à sua responsabilidade, propõe-se: 
 
1 – A celebração de contrato de arrendamento com 
todos os residentes do parque habitacional gerido por 
esta Divisão, por forma a que se evitem a acumulação 
de dívidas de rendas por parte das famílias; 
 
2 – Que, para os novos arrendatários, realojados já pelo 
município de Odivelas, se celebrem contratos de 

arrendamento e em que a data definida para o início do 
pagamento da renda seja a data do realojamento; 
 
Sendo esta proposta aprovada, os contratos deverão ser 
acompanhados por plano de regularização de rendas em 
atraso, com isenção da taxa de juro legalmente prevista; 
 
3 – Que, para os residentes no parque habitacional, sem 
contrato de arrendamento, e sobre os quais não existem 
elementos informativos, seja celebrado contrato de 
arrendamento e atribuída renda, reportada a 1 de Janeiro 
de 2000. Para o efeito, será solicitada aos agregados 
nestas condições declaração de rendimentos relativa ao 
ano de 1999; 
 
4 – Para o caso de as famílias referidas em 3. não 
fazerem a entrega dos documentos necessários, no prazo 
de 60 dias, a contar da data da comunicação do 
município, deverá presumir-se como rendimento 
familiar o Salário Mínimo Nacional em vigor em 1999 
(deliberação da CI de 25.07.00, referente à adopção do 
Salário Mínimo Nacional com vista ao estabelecimento 
do rendimento mensal bruto); 
 
5 – Para os casos referidos em 3. e 4., após a 
determinação do valor da renda devida em  2000, 
deverão os serviços apurar o montante da dívida, sem 
juros e elaborar Plano de Regularização para cada 
família, tendo em conta parâmetros de ordem social e 
económica; 
 
6 – Para todos os arrendatários que se encontram até à 
data em incumprimento, mas que possuem contrato de 
arrendamento e/ou renda atribuída, deverão os serviços 
elaborar Planos de Amortização da dívida, sem 
cobrança de juros, reportando-se a dívida a Janeiro de 
2000; 
 
7 – A partir do ano 2001, a actualização do valor das 
rendas deverá ser feita anualmente, considerando a 
composição do agregado familiar actualizado e os 
rendimentos relativos ao ano 2000 - documentos que 
deverão ser apresentados pelas famílias até ao fim do 1º 
trimestre de cada ano; 
 
8 – Tendo em conta a celebração dos contratos de 
arrendamento com todos os residentes bem como a 
atribuição dos valores de renda no regime de renda 
apoiada, será necessário conhecer quem compõe o 
agregado familiar bem como os rendimentos do 
respectivo agregado. 
 
Assim, serão solicitados os seguintes documentos a cada 
uma das famílias residentes no parque habitacional 
municipal: 
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A - Documentos obrigatórios para a identificação do 
agregado familiar: 
 
- Bilhete de Identidade, Cédula Pessoal ou Boletim 

de Nascimento de todos os elementos realojados 
(para cidadãos nacionais); 

- Autorização de residência (para cidadãos 
estrangeiros) 

 
B – Documentos complementares à identificação do 
agregado familiar: 
 
- Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde; 
- Cartão de Eleitor (só para cidadãos nacionais); 
- Comprovativo de matrícula em estabelecimento de 

ensino dos menores com idade inferior a 14 anos 
 
C – Documentos necessários à determinação da 
renda e que constituem prova dos rendimentos 
 
- Declaração de IRS, ano de 1999, ou recibo de 

vencimento. (Não existindo recibo, declaração da 
entidade patronal com o valor do salário); 

- Comprovativos das pensões/subsídios; 
- Declaração da Segurança Social referente às 

Pensões/Subsídios que auferem; 
- Declaração do Centro de Emprego para os 

elementos do agregado que se encontram 
desempregados; 

- Documento comprovativo da situação dos 
elementos do agregado familiar, com mais de 16 
anos não matriculados em estabelecimento de 
ensino. 

 
9 – Em matéria de actualização do agregado familiar, as 
crianças nascidas no agregado familiar, após o 
realojamento, devem ser automaticamente integradas no 
agregado, após recepção dos documentos 
comprovativos; 
 
10 – Com vista à assunção da responsabilidade de 
pagamento da renda dentro dos prazos, todos os 
residentes deverão ser informados de que há lugar a 
pagamento de juros de mora por pagamento de rendas 
fora do prazo legal, propondo-se que essa medida entre 
em vigor a partir do 2º trimestre do ano 2001. 
O cálculo dos juros, atendendo à debilidade da situação 
económica da maior parte das famílias, deverá ser de: 
15% do valor da renda – para os primeiros 15 dias em 
situação de incumprimento; 50% do valor da renda – 
após 15 dias em situação de incumprimento.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 

 
 

Despacho 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal da 
Vogal da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, Dra. Maria Natália Pereira dos Santos, nos 
termos da legislação em vigor sobre a matéria, 
nomeadamente da alínea a) do n.º 2 do art.º 73º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, dos n.º 3 e n.º 6 do art.º 
74º da mesma Lei, conjugados com o n.º 2 do art.º 5º da 
Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, nomeio, a partir da 
presente data, o Sr. José Carvalho dos Santos, para o 
cargo de Adjunto  desse Gabinete. 
 
 
Odivelas, 2 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:  25.01.2001 
Autorização para pagamento aos CTT - Correios de 
Portugal, da factura n.º 5000038634 de 31.12.2000, no 
valor de 1.539.875$00. 
 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorização para pagamento à Câmara Municipal de 
Loures, da factura n.º 343/2000 de 18.12.2000, no valor 
de 38.903$00. 
 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorização para pagamento à FCCN - Fundação para a 
Computação Científica Nacional, da factura n.º 2003611 
de 25.10.2000, no valor de 14.040$00. 
 
 
Data de despacho: 31.01.2001 
Autorização para pagamento ao Instituto de Informática, 
da factura n.º 1390/00 de 27.11.2000, no valor de 
51.480$00. 
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Data de despacho: 05.02.2001 
Autorização para pagamento a António Abrantes 
Carvalho, referente à renda da “Urbanização da 
Ribeirada, Lote 55 - Loja 2 - Dtº e Fte.”, de acordo com 
a Informação n.º 12/DAF/DF/IN/2001 de 05.12.2001, 
no valor de 3.867.500$00. 

 
 
 
 

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 12.064/OCP 
Nome:  Ribeiroconstroi – Sociedade de Construções 
Lda. 
Local:  Rua Alfredo Ruas, nº 38, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  04.11.1999 
 
Processo n.º 1.237/OS 
Nome:  Manuel Dinis Pereira 
Local:  Rua Alfredo Ruas, 
Pedrenais, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  31.07.2000 
 
Processo n.º 36.492/OCP/OC 
Nome:  Pedro David Martins Pedrosa Costa 
Local:  Travessa Ramalho Ortigão, Lote 358, 
Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  25.09.2000 
 
Processo n.º 3.619/OCP/OC 
Nome:  Mário Durães Rodrigues 
Local:  Casal do Bispo, Lote 369, 
Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  26.09.2000 
 
Processo n.º 502/OP/GI 
Nome:  Aníbal dos Inocentes Morais dos Santos 
Local:  Rua Quinta da Silveira, Lote 569, 

Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  24.10.2000 
 
Processo n.º 34.247/OCP/OC 
Nome:  Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local:  Casal Novo, Lote 36-A, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º 33.342/OCP/OC 
Nome:  João Carlos da Costa Castro 
Local:  Rua Belisário Pimenta, Lote 31, 
Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º 34.248/OCP/OC 
Nome:  Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local:  Casal Novo, Lote 35-A, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º 34.249/OCP/OC 
Nome:  Cláudia Celina Rodrigues Cabral 
Local:  Casal Novo, Lote 34-A, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º 34.252/OCP/OC 
Nome:  Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha Lda. 
Local:  Casal Novo, Lote 32-A, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º 34.254/OCP/OC 
Nome:  Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha Lda. 
Local:  Casal Novo, Lote 31-A, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º 34.255/OCP/OC 
Nome:  Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha Lda. 
Local:  Casal Novo, Lote 30-A, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
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Concessão de Alvará de Licença de Utilização  
 
 
Processo n.º 21.131/OCP/OC 
Nome:  Vitor Manuel Fernandes Alves 
Local:  Urbanização dos CTT Lote 1 a 6, 
Campos de Caneças, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  26.01.2000 
 
Processo n.º 32.009/OCP/OC 
Nome:  Cozerel – Construções do Zêzere, Lda. 
Local:  Urbanização da Quinta Nova, Lote 1 
Odivelas 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  26.01.2000 
 
Processo n.º 32.154/OCP/OC 
Nome:  Construções Araújo & Machado, Lda. 
Local:  Casal da Carochia, Lote 14, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  26.01.2000 
 
Processo n.º 34.543/OCP/OC 
Nome:  António Pinheiro Rodrigues - Construções 
Unipessoal, Lda. 
Local:  Rua de Santo Estevão, Lote 368, 
Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  26.01.2000 
 
Processo n.º 16.344 
Nome:  Belmira dos Anjos Alves Ferreira 
Local:  Largo da Amoreira, Letras A-F – r/c Dtº, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º 34.672/OCP/OC 
Nome:  Sónia Cristina Anciães Amaro 
Local:  Rua do Bispo, Lote 295, 
Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  12.01.2001 
 
Processo n.º 46.225/OCP 
Nome:  João Rodrigues de Almeida 
Local:  Bairro Novo do Trigache, Lote 9, 
Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  18.01.2001 
 
 
 
 

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 0086/DSC/DEJ/SAEP 
Data de despacho: 2001.01.22 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, no valor de 2.582.855$00, 
referente a transportes escolares. 
 
Informação n.º 134/DSC/DD 
Data de despacho: 2001.01.23 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Associação de Xadrez de Lisboa, no valor de 
1.251.000$00, referente ao ENDXO – enquadramento 
técnico. 
 
Informação n.º 132/DSC/DCPC/01 
Data de despacho: 2001.02.02 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à firma 
Fernando Antunes, no valor de 2.206.620$00, referente 
à aquisição de 3 pianos para usufruto do Conservatório 
de Música D. Dinis. 
 
Informação n.º 182/DSC/DD/01 
Data de despacho: 2001.02.02 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Judo 
Clube de Odivelas, no valor de 116.250$00, referente ao 
Centro de Treino de Judo. 
 
Informação n.º 183/DSC/DD/01 
Data de despacho: 2001.02.02 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Clube 
Atlético e Cultural, no valor de 112.500$00, referente 
ao Centro de Treino de Futebol. 
 
Informação n.º 184/DSC/DD/01 
Data de despacho: 2001.02.02 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Clube 
Académico de Odivelas, no valor de 127.500$00, 
referente ao Centro de Treino de Futebol. 
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Informação n.º 135/DSC/DD/01 – 17.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto: Endexo – Formação de Agentes Desportivos 
e Actividades, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Associação de Xadrez de 
Lisboa no valor de 590.000$00 isento de IVA 
 
Informação n.º 137/DSC/DD/SADD/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Campeonato de Ginástica Aeróbica, 
aquisição de T–shirt’s à empresa Sar e Estampe no valor 
de 169.650$00 com IVA incluído, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  142/DSC/DD/ - 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  II Corta Mato Escolar Concelhio, 
concordância com a atribuição de subsídio à Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis no valor de 500.000$00 
isento de IVA, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento.  
 
Informação n.º  149/DSC/DD/01 – 19.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do recibo 
da empresa Simulacro referente a rectificação de 
orçamento conforme proposta Nº 1928/DSC/DD/00 o 
valor é de 267.099$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  151/DSC/DD/01 – 19.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Expodesporto, aquisição de serviço de 
transporte à empresa Transportadora Central da 
Pontinha, no valor de 122.850$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  154/DSC/DD/SADD/01 – 22.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, aquisição de serviço de 
filmagem e projecção de vídeo à empresa Reporsul, no 
valor de 854.451$00 com IVA incluído, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  0037/BMDD/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
na escola E.B. 1º Ciclo Nº 6 de Odivelas (Actual nº 5 de 
Odivelas), envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da Empresa 
Culturalis e Borgeaud, no valor de 159.580$00 com 
IVA incluído. 
 
 

Informação n.º  0038/BMDD/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
na escola E.B. 1º Ciclo Nº 3 da Póvoa de Santo Adrião, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da empresa Culturalis e 
Borgeaud no valor de 111.255$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  0050/BMDD/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
na escola E.B. 1º Ciclo Nº 2 da Urmeira, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Brasp – Distribuidora 
de Livros e Produtos Multimédia, Lda., no valor de 
40.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  74/BMDD/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Aquisição de livros à Livraria Barata no 
valor de 241.151$00 com IVA incluído, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  0077/BMDD/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
na escola E.B. 1º Ciclo Nº 2 da Urmeira, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa C. Miranda – 
Sociedade de Equipamentos Escolares, Lda., no valor de 
22.730$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  81/DSC/DCPC/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Aluguer de luzes para “Festa de Natal com 
Joel Branco” à empresa Back Light no valor de 
204.750$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  106/DSC/DEJ/SAEP/01 – 22.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Atribuição de Subsídio de Suplemento 
Alimentar à Escola do 1º Ciclo nº 1 de Famões, no valor 
de 44.250$00, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  83/DSC/DCPC/01 – 22.01.2001 
Data de despacho:  23.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de reembolso à Drª Rita 
Couceiro referente a refeições com os técnicos da 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
no Restaurante “O Telhadinho” no valor de 5.490$00 
com IVA incluído. 
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Informação n.º  139/DSC/DD/SADD/01 – 18.01.2001 
Data de despacho:  23.01.2001 
Assunto:  VI campeonato Internacional de Xadrez, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da empresa Transportadora 
Central da Pontinha no valor de 38.610$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  153/DSC/DD/SADD/01 – 22.01.2001 
Data de despacho:  23.01.2001 
Assunto:  Projecto PAMA, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Lilaz, no valor de 945.000$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  155/DSC/DD/SADD/01 – 22.01.2001 
Data de despacho:  23.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, aquisição de serviço de 
iluminação à Empresa Euro Palco, no valor de 
265.590$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  94/DSC/DCPC/01 – 23.01.2001 
Data de despacho:  24.01.2001 
Assunto:  Exposição de João Duarte, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Espiga Dourada, no 
valor de 58.750$00 com IVA incluído, referente a 
prestação do serviço de beberete. 
 
Informação n.º  88//BMDD/2001 
Data de despacho:  24.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da empresa Sony, 
no valor de 86.220$00 com IVA incluído, referente a 
reparação. 
 
Informação n.º  114/DSC/DEJ/SAEP/01 – 22.01.01 
Data de despacho:  24.01.2001 
Assunto:  Atribuição de Subsídio de Transporte 
Escolar à Junta de Freguesia de Odivelas, no valor total 
de 454.695$00, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  124/DSC/DEJ/SAEP/ - 23.01.2001 
Data de despacho:  24.01.2001 
Assunto:  Programa Ciência Viva, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Crescer com Ciência, 
Organização e Animação de Eventos, Unipessoal, Lda., 
no valor de 392.168$00 mais 17% IVA. 
 
Informação n.º  112/DSC/DEJ/SAEP – 22.01.2001 
Data de despacho:  24.01.2001 
Assunto:  Atribuição de Subsídio de Transporte 
Escolar à Junta de Freguesia do Olival Basto, no valor 
de 324.653$00 com IVA incluído, envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  119/DSC/DEJ/01 – 23.01.2001 
Data de despacho:  24.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de quota anual, referente à 
adesão à Associação Internacional das Cidades 
Educadoras 300 Dólares,. 
 
Informação n.º  104/DSC/DCPC/01 – 24.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Música ao Serão 1999, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura do Jornal Vento Novo, no valor 
de 42.500$00+17% IVA. 
 
Informação n.º  113/DSC/DCPC/01 – 25.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Projecto Ensino de Música nas Escolas do 1º 
Ciclo, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da remuneração do 
professor ao Conservatório Regional D. Dinis, pelo 
valor de 343.950$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º  109/DSC/DCPC/01 – 24.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Filmes e Fitas, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa Videovisão Electrónica, Lda., no valor de 
20.475$00 com IVA  incluído. 
 
Informação n.º  112/DSC/DCPC/01 – 25.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Atribuição de bolsas de estudo para os 
alunos das Bandas Filarmónicas do concelho no valor 
de 249.200$00 isento de IVA, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao 
Conservatório Regional D. Dinis. 
 
Informação n.º  94/BMDD/01 – 23.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Espectáculo “Feitos num Oito”, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura à empresa Fragoso, Nabo e 
Rocha, Lda., no valor de 13.400$00 com IVA incluído, 
referente a um Coffe-Break. 
 
 
Informação n.º  99/BMDD/01 – 24.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Assinatura de revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à Editora Campo da Comunicação, do valor 
de 11.000$00 com IVA incluído. 
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Informação n.º  007/DSC/01 – 25.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Encadernação de Diários da República, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura à empresa CMC Artes 
Gráficas, no valor de 463.320$00 com IVA incluído 
 
Informação n.º  165/DSC/DD/SADD/01 – 25.01.01 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Aquisição de serviço de transporte à 
empresa Lilaz, no valor de 25.000$00 com IVA 
incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  166/DSC/DD/SADD/01 – 25.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Aquisição serviço de transporte à empresa 
Turistejo no valor de 37.500$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  105/BMDD/01 – 26.01.2001 
Data de despacho:  26.01.2001 
Assunto:  Iniciativa Pinturas Faciais, na Biblioteca D. 
Dinis, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a Cristina Didelet, no valor 
de 70.000$00 isenta de IVA. 
 
Informação n.º  134/DSC/DEJ/SAEO/01 – 25.01.2001 
Data de despacho:  26.01.2001 
Assunto:  Atribuição de Subsídio de Transporte 
Escolar à Junta de Freguesia da Pontinha no valor de 
512.445$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  142/DSC/DEJ/SAEP/01 – 26.01.2001 
Data de despacho:  26.01.2001 
Assunto:  Aquisição de termoventilador e 
desumificadora à empresa Montieléctrica no valor 
40.000$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  174/DSC/DD/01 – 26.01.2001 
Data de despacho:  26.01.2001 
Assunto:  Quinta das Águas Férreas, aquisição de 
serviço à Lavandaria Monoprezzo, no valor de 
18.000$00 com IVA  incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  109/BMDD/01 – 29.01.2001 
Data de despacho:  30.01.2001 
Assunto:  Aquisição de jornais e revistas periódicas à 
Papelaria Cruzeiro, no valor de 46.950$00 com IVA 
incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
 

Informação n.º  110/BMDD/01 – 29.01.2001 
Data de despacho:  30.01.2001 
Assunto:  Assinatura da revista “A Voz Trás-os-
Montes”, no valor de 4.001$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura ao Semanário “A Voz Trás-
os-Montes”.  
 
Informação n.º  139/DSC/DEJ/SAEP – 26.01.01 
Data de despacho:  30.01.2001 
Assunto:  Reparação de máquina fotocopiadora do 
CRAP, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura à empresa 
Copicanola, no valor de 26.463$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  187/DSC/DD/SADD/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  30.01.2001 
Assunto:  Festa de encerramento do PAMA 1ª Fase, 
aquisição de material à empresa Gaspar Alves & 
Ferreira, no valor de 58.908$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  2013/DSC/DCPC/00 – 11.12.2000 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  “Revista à Portuguesa”, aquisição de lanches 
à empresa Espiga Dourada, no valor de 166.000$00 com 
IVA incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  135/DEJ/SAEP – 26.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Transportes Escolares, alteração do valor 
global referente ao 1º trimestre, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Junta de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, do montante de 
351.945$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  146/DSC/DEJ/SAEP – 29.012001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Transportes Escolares, alteração do valor 
global referente ao 1º Trimestre, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Junta de 
Freguesia da Ramada do montante de 202.088$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  106/BMDD/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Dia dos Namorados, concerto e baile pelo 
conjunto Bivajacoca no valor de 300.000$00+17% IVA, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  118/BMDD/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Assinatura de revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
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pagamento de factura, no valor de 5.500$00 com IVA 
incluído, à empresa Ler História.  
 
Informação n.º  117/BMDD/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
ASSUNTO Assinatura de revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura, no valor de 3.000$00 com IVA 
incluído, à empresa Principia Publicações Univ. e Cent. 
Lda.  
 
Informação n.º  116/BMDD/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Assinatura de revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura, no valor de 9.900$00 com IVA 
incluído, à empresa Edições Arrábida. 
 
Informação n.º  119/BMDD/01- 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Assinatura de revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura, no valor de 8.200$00 com IVA 
incluído, à empresa Pressmundo.  
 
Informação n.º  115/BMDD/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Assinatura de revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura, no valor de 11.525$00 com IVA 
incluído, à empresa Acitel. 
 
Informação n.º  120/BMDD/01 – 31.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Concerto Notas Musicais dia 17 de 
Fevereiro de 2001, aquisição de bilhete de avião para a 
Violetista Ana Bela Chaves no valor de 46.071$00 com 
IVA incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  129/DSC/DCPC/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Revista “Menina Odivelas”, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura à empresa Tecifechos, no valor de 
3.010$00 com IVA incluído. 
 
 
Informação n.º  37/DSC/DCPC/SAEPC/01 – 30.01.2001 
Data de despacho:  31.01.2001 
Assunto:  Elaboração de projecto artístico para o 
painel de azulejos na Rua Prof. Dr. Egas Moniz, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento a Joana Morais Villaverde Cabral, no valor 
de 795.000$00 com IVA incluído 
 
 

Informação n.º  148/DSC/DEJ/SAEP – 29.01.2001 
Data de despacho:  01.02.2001 
Assunto:  Transportes Escolares, alteração do valor 
global referente ao pagamento do 1º trimestre, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à Junta de Freguesia de Caneças do 
montante de 107.295$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  146/DSC/DEJ/SAEP – 31.1.2001 
Data de despacho:  01.02.2001 
Assunto:  Transportes Escolares, alteração do valor 
global referente ao pagamento do 1º trimestre, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à Junta de Freguesia de Ramada do 
montante de 209.228$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  011/DSC/01 – 01.02.2001 
Data de despacho:  01.02.2001 
Assunto:  Aquisição de equipamento mobiliário à 
empresa Fax Cópia, no valor de 197.051$00 com IVA 
incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
 
Informação n.º  75/BMDD/01 de 18.01.2001 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Concordância com a adjudicação da 
realização de duas lonas à empresa LX Corte pelo valor 
de 64.000$00 mais 17 % de IVA, envio à Divisão do 
Plano e Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º  82/BMDD/01 de 22.01.2001 
Data de despacho:  22.01.2001 
Assunto:  Concordância com a adjudicação da afinação 
de piano a Fernando Antunes, pelo valor de 14.625$00 
com IVA incluído, envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para cabimentação.  
 
Informação n.º  103/DSC/DCPC/01 de 23.01.2001 
Data de despacho:  23.01.2001 
Assunto:  Concordância com a adjudicação a Rogério 
Pedro de realização de fotografias, pelo valor de 
22.500$00 com IVA incluído, envio à Divisão do Plano 
e Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º.  107/DSC/DCPC/01 de 24.01.2001 
Data de despacho:  24.01.2001 
Assunto:  Concordância com a adjudicação de 
publicidade à Rádio Nova Antena, pelo valor de 
55.000$00 com IVA incluído, envio à Divisão do Plano 
e Orçamento para cabimentação. 
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Informação n.º 111/BMDD/01 de 29.01.2001 
Data de despacho:  29.01.2001 
Assunto:  Concordância com a aquisição de livro para 
Biblioteca Municipal D. Dinis à Livraria Barata, pelo 
valor de 53.406$00 IVA incluído à taxa de 5 %, envio à 
Divisão do Plano e Orçamento para cabimentação. 
 
 
Informação n.º  158/DSC/DD/01 de 25.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Concordância com a aquisição de brindes à 
empresa K Brinde, pelo valor de 152.100$00 com IVA 
incluído à taxa de 17%, envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º  161/DSC/DD/SADD/01, de 24.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, divulgação da iniciativa 
no jornal o Jogo, pelo valor de 41.857$00 com IVA 
incluído à taxa de 17%, envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º 162/DSC/DD/01, de 24.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, divulgação da 
iniciativa no jornal Record, pelo valor de 61.998$00 
com 17% de IVA incluído, envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º 167/DSC/DD/01, de 25.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Autorização para adjudicação da montagem 
de tendas nos 10 km Odivelas à empresa Tuaregue, pelo 
valor de 17.550$00 com 17% de IVA incluído, envio à 
Divisão do Plano e Orçamento para cabimentação.  
 
Informação n.º 169/DSC/DD/SADD/01, de 25.01.2001 
Data de despacho:  25.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, divulgação da iniciativa 
no jornal A Bola, pelo valor de 56.160$00 com 17% de 
IVA incluído, envio à Divisão do Plano e Orçamento 
para cabimentação. 
 
Informação n.º 173/DSC/DD/SADD/01, de 26.01.2001 
Data de despacho:  29.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, aquisição de serviço de 
acompanhamento de convidados a Maria Graciete 
Quintanilha, pelo valor de 120.000$00, envio à Divisão 
do Plano e Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º  175/DSC/DD/SADD/01, de 29.01.2001 
Data de despacho:  29.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, autorização para 
aluguer de gerador à empresa Grupitel, pelo valor de 
198.900$00, envio à Divisão do Plano e Orçamento para 
cabimentação. 
 

Informação n.º  179/DSC/DD/SADD/01, de 29.01.2001 
Data de despacho:  29.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, autorização para 
aquisição de bouquêts de flores à Florista Exótica, pelo 
valor de 162.500$00 com IVA incluído à taxa de 17%, 
envio à Divisão do Plano e Orçamento para 
cabimentação. 
 
Informação n.º  189/DSC/DD/SADD/01, de 30.01.2001 
Data de despacho:  30.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, autorização para 
aquisição de troféus à empresa K Brinde, pelo valor de 
133.029$00 com 17% de IVA incluído, envio à Divisão 
do Plano e Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º  170/DSC/DD/01, de 01.01.2001 
Data de despacho:  01.02.2001 
Assunto:  Euro 2004, autorização para envio de 
proposta da Bates Portugal, no valor de 140.400$00 
com IVA incluído, envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para cabimentação. 
 
Informação n.º 197/DSC/DD/SADD/01, de 02.02.2001 
Data de despacho:  02.02.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, aquisição de livro e de 
cenário, à empresa PAC Designer, pelo valor de 
145.000$00 isento de IVA, envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para cabimentação.  
 
Informação n.º  198/DSC/DD/01 
Data de despacho:  02.02.2001 
Assunto:  2º Troféu das Colectividades, salto em 
altura de sala, pagamento a Sónia Carvalho, no valor de 
15.000$00 isento de Iva, envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para cabimentação. 

 
 
 

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 nº  01/DT/AB de 09.01.2001 
Data de Despacho:  09.01.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 145322 no valor de 202.176$00 com IVA incluído, 
ao Correio da Manhã no âmbito da divulgação do 
Presépio. 
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Informação nº 03/DT/AB de 11.01.2001 
Data de Despacho: 11.01.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 23100346 no valor de 70.200$00 com IVA incluído, 
à empresa FOLIO – Edições e Comunicação Social, 
Lda., no âmbito da iniciativa referente ao Presépio. 
 
Informação nº 08/DT/AB de 30.01.2001 
Data de Despacho: 30.01.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 7034 no valor de 594.653$00 com IVA incluído, à 
empresa EDIFIL 2 – Publicações Económicas, Lda., no 
âmbito da iniciativa referente à Bolsa de Turismo de 
Lisboa. 
 
Informação nº 09/DT/MP de 18.01.2001 
Data de Despacho: 23.01.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 2262 no valor de 1.137.240$00 com IVA incluído, à 
empresa Orligrafe, no âmbito da Bolsa de Turismo de 
Lisboa. 
 
Informação nº 10/DT/MP de 18.01.2001 
Data de Despacho: 23.01.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 2263 no valor de 1.160.640$00 com IVA incluído, à 
empresa Orligrafe, no âmbito da Bolsa de Turismo de 
Lisboa.  
 
Informação nº 11/DT/MP de 18.01.2001 
Data de Despacho: 23.01.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 2261 no valor de 1.127.880$00 com IVA incluído, à 
empresa Orligrafe, no âmbito da Bolsa de Turismo de 
Lisboa.  
 
 
Informação nº 13/DT/MP de 23.01.2001 
Data de Despacho: 23.01.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 0986 no valor de 175.032$00 com IVA incluído, à 
empresa XPress, no âmbito da Bolsa de Turismo de 
Lisboa. 

 
 
 
 
 

APOIO AO INVESTIMENTO E AO EMPREGO 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 
 

Informação nº 305/DAIE/PG de 2001.01.01 
Data de Despacho: 2001.01.03 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 23100329 de 30.11.2000, ao Jornal “O DIA” no valor 
de 70.200$00 com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente à organização do Seminário com o 
tema “Conhecer para  Evoluir” 

 
 
 

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. 
 
 
Processo n.º  390/OD-DOM 
Data de despacho:  25.01.2001 
Autorizar a realização de consulta prévia para “Projecto 
de Remodelação da Praceta Ivone Silva e zonas 
envolventes, na Arroja, freguesia de Odivelas”, pelo 
valor previsível de 10.000.000$00, nos termos da 
informação n.º 12/JN/2001 de 12.01.2001. 
 
Processo n.º 239/OD-DOM 
Data de despacho: 25.01.2001 
Autorizar a adjudicação dos “Projectos de 
Especialidades: Ampliação e remodelação da 2ª Fase da 
Escola EB1/JI nº 9 na Arroja, freguesia Odivelas”, pelo 
valor de 7.400.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 8/DOM/CF de 17.01.2001. 
 
 
Processo n.º 453/OD-DOM 
Data de Despacho: 26.01.2001 
Autorizar a realização de consulta prévia para os 
trabalhos de “Levantamento Topográfico para o 
Projecto da Escola EB1/JI da Ribeirada”, nos termos da 
informação n.º 07/PA/2001 de 09.01.2001. 
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Processo n.º 174/OD-DOM 
Data de Despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento de factura referente aos 
trabalhos realizados na “Empreitada de Prospecção 
Geotécnica relativa ao projecto do Pavilhão Desportivo 
Municipal de Odivelas, no valor total de 1.780.485$00, 
nos termos da informação n.º 215/OS/2000 de 
29.12.2000. 
 
Processo n.º 216/OD-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento de factura referente à segunda 
prestação da entrega do “Projecto de Requalificação do 
Parque Infantil das Patameiras, freguesia de Odivelas” 
no valor de 256.757$00, nos termos da informação n.º 
216/OS de 29.12.2000. 
 
Processo n.º 185/OD-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar a adjudicação de trabalhos a mais da 
empreitada “Escola Básica do 1º Ciclo nº 7 – 
substituição de caixilharia e colocação de telheiros”, 
pelo valor de 2.036.000$00, sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 32/DEC/SAFO /VA de 
11.01.2001. 
 
Processo n.º 240/PV-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar a adjudicação da empreitada “Insonorização 
do Recreio do Jardim de Infância n.º71 da Póvoa Stº 
Adrião”, pelo valor de 6.239.895$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 9/DOM/CF de 
17.01.2001. 
 
Processo n.º 316/PV-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento dos trabalhos referidos no auto 
de vistoria e medição n.º 1, da empreitada “Criação de 
estacionamento junto ao Parque Central da Póvoa de St 
Adrião”, no valor total de 940.856$00, nos termos da 
informação n.º 41/DVEU/EC de 15.01.2001. 
 
Processo n.º 323/PV-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento dos trabalhos referidos no auto 
de vistoria e medição n.º 1, da empreitada “Demolição 
de Posto de Transformação (PT) na Póvoa St Adrião”, 
no valor total de 440.000$00, nos termos da informação 
n.º 42/DVEU/EC de 15.01.2001. 
 
Processo n.º 357/PO-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar a adjudicação dos trabalhos de 
“Impermeabilização dos terraços do Falcão, freguesia 
da Pontinha”, pelo valor de 15.966.900$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º15/DOM/CF de 
22.01.2001. 

Processo n.º 160/OL-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento dos trabalhos referidos no auto 
de vistoria e medição n.º 1, da empreitada “Concepção e 
execução de muro de suporte de terras na Rua de timor, 
freguesia de Olival Basto”, no valor total de 
12.690.806$00, nos termos da informação 
n.º48/DVEU/MS de 17.01.2001. 
 
Processo n.º 352/RA-DOM 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar a adjudicação da empreitada de 
“Pavimentação da Rua da Ladeira ao Vento, freguesia 
da Ramada”, pelo valor de 7.254.455$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 11/DOM/CF de 
17.01.2001. 
 
Data de despacho: 29.01.2001 
Autorizar o “Pagamento de Notas de Débito relativas a 
obras de conservação de Iluminação Pública, no valor 
de 514.159$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 63/DVEU/JV de 19.01.2001. 
 
Processo n.º 462/FA-DOM 
Data de despacho: 31.01.2001 
Autorizar a realização de ajuste directo para 
fornecimento dos trabalhos de “Recuperação do Moinho 
de Famões”, pelo valor previsível de 16.000.000$00, 
nos termos da informação n.º 41/DEC/SAFO/IT de 
23.01.2001. 
 
Processo n.º 460/OD-DOM 
Data de despacho: 01.02.2001 
Autorizar a realização de ajuste directo para 
fornecimento dos trabalhos de “Vedação do Jardim de 
Infância da Codivel, freguesia de Odivelas”, pelo valor 
base de 4.609.917$00, nos termos da informação n.º 
36/DEC/SAFO/VA de 18.01.2001. 
 
Processo n.º 303/OD-DOM 
Data de despacho: 01.02.2001 
Autorizar o pagamento correspondente a 15% dos 
trabalhos realizados na “Empreitada de fornecimento e 
montagem da estrutura de cobertura do Polidesportivo 
Honório Francisco”, no valor de 3.960.000$00, nos 
termos da informação n.º 21/DEC/SAFO/IT de 
05.01.2001. 
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AMBIENTE 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º  183.08/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho:  25.01.2001 
Autorizar a adjudicação de aquisição de ferramentas 
para o projecto “Hortas Pedagógicas”, pelo valor de 
788.850$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 53/DA/EV/01 de 18.01.2001. 
 
Processo n.º  25/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente à “Execução de 
arranjos diversos no Parque do Lugar D’Além”, 
freguesia de Caneças, no valor de 2.320.432$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
28/DA/EV/01 de 11.01.2001. 
 
Processo n.º  122/2000/FA-DA/EV 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente à elaboração do 
“Projecto das instalações de serviços nos Viveiros 
Municipais”, no valor de 1.164.150$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 61/DA/EV/01 de 
18.01.2001. 
 
Processo n.º  21-A/2000/PO-DA/EV 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente à empreitada do 
“Parque Infantil da Praceta dos Marinheiros”, freguesia 
da Pontinha, no valor de 4.755.804$00, nos termos da 
informação n.º 18/DA/EV/01 de 08.01.2001. 
 
Processo n.º  23-A/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente à execução da 
empreitada “Espaços verdes circundantes à Rua de S. 
José”, freguesia da Póvoa Stº. Adrião, no valor de 
3.501.792$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 20/DA/EV/01 de 11.01.2001. 
 
Processo n.º  84/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente à aquisição de 
mobiliário Urbano para o Parque Infantil da Cruz 
Vermelha, freguesia da Póvoa Stº. Adrião, no valor de 
827.752$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 54/DA/EV/01 de 18.01.2001. 
 

Processo n.º  86/2000/PO-DA/EV 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente à aquisição de 
mobiliário urbano para a Praceta dos Marinheiros, 
freguesia da Pontinha, no valor de 1.086.787$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
52/DA/EV/01 de 18.01.2001. 
 
Processo n.º  86/2000/PO-DA/EV 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente à aquisição de 
mobiliário urbano para o jardim da Praceta dos 
Marinheiros, freguesia da Pontinha, no valor de 
1.268.280$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 57/DA/EV/01 de 18.01.2001. 
 
Processo n.º  01/2001/MO-DA/DQA 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar o pagamento referente a serviços prestados na 
“Limpeza de linhas de água afluentes do Rio da Costa”, 
na freguesia da Pontinha, no valor de 1.450.000$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
05/DA/DQA/01 de 4.01.2001. 
 
Data de despacho: 26.01.2001 
Autorizar a aquisição de 1500 pinças ecológicas para a 
recolha de dejectos caninos, pelo valor de 922.500$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
19/DA/DVM/01 de 22.01.2001. 
 
Processo n.º  204/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 29.01.2001 
Autorizar a abertura de procedimento por consulta 
prévia para os trabalhos de renovação do Parque Infantil 
da Praça Dr. Manuel Arriaga, freguesia de Caneças. nos 
termos da informação n.º 68/DA/EV/01 de 18.01.2001. 
 
Data de despacho:  29.01.2001 
Autorizar o pagamento referente a 50% dos trabalhos de 
“Arranjo dos espaços verdes no Parque Infantil da Cruz 
vermelha”, freguesia da Póvoa Stº. Adrião, no valor de 
452.357$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 86/DA/EV/01 de 23.01.2001. 
 
 
Processo n.º  205/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 01.02.2001 
Autorizar a abertura de procedimento por consulta 
prévia para os trabalhos de renovação do Parque Infantil 
do Jardim do Baeta, freguesia de Caneças. nos termos 
da informação n.º 67/DA/EV/01 de 18.01.2001. 
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Processo n.º  195/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 01.02.2001 
Autorizar a abertura de procedimento por consulta 
prévia para a aquisição e colocação de brinquedo, 
reformulação do tanque do parque infantil e limpeza dos 
espaços verdes do Parque das Fontainhas, freguesia de 
Caneças, nos termos da informação n.º 62-A/DA/EV/01 
de 18.01.2001. 
 
Processo n.º  206/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 01.02.2001 
Autorizar o lançamento de concurso para aquisição de 
serviços de manutenção de 32 wc para cães,. nos termos 
da informação n.º 78/DA/EV/01 de 18.01.2001. 

 
 
 

HABITAÇÃO 

 
 

Decisões tomadas pela Sr.ª Vogal Dr.ª Maria Natália 
Pereira dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação 
e subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 
2000. 
 
 
Data de despacho:  2001.01.30 
Concordância com a adjudicação das obras de reparação 
da cobertura do alojamento precário nº 5 no núcleo nº 
80, Granjas Novas, pelo valor de 81.500$00, ao qual 
acresce IVA à taxa legal. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação, 
nos termos da informação 022/DMH/SPH/GL, de 
2000.12.11. 
 
Data de despacho:  2001.01.30 
Concordância com a adjudicação das obras de reparação 
da cobertura do alojamento precário, nº 8 no núcleo n.º 
80, Granjas Novas, pelo valor de 340.500$00, ao qual 
acresce IVA à taxa legal. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação, 
nos termos da informação 023/DMH/SPH/GL, de 
2000.12.11. 
 
 
Data de despacho:  2001.01.30 
Concordância com a adjudicação das obras de reparação 
da cobertura do alojamento precário sito no núcleo n.º 
20, Quinta do Barruncho, pelo valor de 510.000$00, 
com IVA à taxa legal. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação, 
nos termos da informação 019/DMH/SPH/GL de 
2000.12.11. 
 
 
 

Data de despacho:  2001.02.01 
Concordância com a adjudicação das obras de reparação 
no pré-fabricado, nº 19, sito no Bairro Municipal da 
Arroja, nº 19-Arroja-Odivelas, pelo valor de 8.000$00, 
com IVA à taxa legal. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação, 
nos termos da informação 017/DMH-SPH/GL, de 
2001.01.12. 
 
Data de despacho:  2001.02.01 
Concordância com a adjudicação das obras de reparação 
do fogo municipal, sito na Rua Florbela Espanca, nº 2, 
Quinta das Pretas, Famões, Odivelas, pelo valor de 
93.800$00, com IVA à taxa legal. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para prévia 
cabimentação, nos termos da informação 
02/DMH/SPH/PV de 01.01.11. 

 
 
 

SAÚDE 

 
 

Decisões tomadas pela Sr.ª Vogal Dr.ª Maria Natália 
Pereira dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação 
e subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 
2000. 
 
 
Data de despacho:  2001.01.18 
Concordância com a adjudicação da concepção da 
Revista Saúde, no valor de 3.083.800$00 ao qual 
acresce IVA à taxa legal, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação, 
nos termos da informação 005/GS/01, de 2001.01.15. 
 
Data de despacho:  2001.01.22 
Concordância com a atribuição de subsídio, no valor de 
100.000$00, à Prosalis. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento nos termos 
da informação 009/GS/01, de 2001.01.19. 
 
Data de despacho:  de 2001.01.30 
Concordância com a adjudicação para concepção do 
Manual de Recursos Saúde Sénior-Edição de Fichas, 
pelo valor de 2.435.000$00, ao qual acresce IVA à taxa 
legal. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, nos termos da 
informação 019/GS/01, de 2001.01.28. 
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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 1111/SCO/98 
Nome:  Boaventura Augusto Pires 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 894/SCO/98 
Nome:  David Rodrigues de Jesus 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 886/SCO/98 
Nome:  Abraão dos Santos 
Data de despacho: 29.01.2001 
 
 
Aplicação de Admoestação  
 
Processo n.º 906/SCO/98 
Nome:  Ernesto da Glória Pinheiro 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
 
Remessa a Tribunal para efeitos de Recurso  
 
Processo n.º 9/SCO/00 
Nome:  3N - Sociedade de Construções, Lda. 
Data de despacho: 18.01.2001 
 
Processo n.º 471/SCO/98 
Nome:  José António Figueiredo Leitão 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 68/SCO/00 
Nome:  Teixeira Gomes e Sobral, Lda. 
Data de despacho: 25.01.2001 
 
 
Processos Arquivados  
 
Processo n.º 347/SCO/99 
Nome:  Manuel dos Santos 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 16/SCO/00 
Nome:  Augusto Barreira Machado 
Data de despacho: 16.01.2001 

Processo n.º 718/SCO/98 
Nome:  António Pinto Sequeira Fernandes 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 82/SCO/00 
Nome:  Leonel Vicente Gomes 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 434/SCO/99 
Nome:  Palmira da Conceição Santos 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 159/SCO/00 
Nome:  Álvaro José 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 573/SCO/98 
Nome:  António dos Santos Rodrigues 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 220/SCO/98 
Nome:  Manuel António Lousada 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 376/SCO/98 
Nome:  A. C. Santos - Supermercados, S.A.  
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 164/SCO/00 
Nome:  Silvino Alves 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 90/SCO/00 
Nome:  Maria de Lurdes Santos Almeida 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 147/SCO/00 
Nome:  Barnabé Daniel 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 458/SCO/00 
Nome:  Mário Manuel Alves da Silva (Circo Europa) 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 143/SCO/00 
Nome:  António Manuel Trindade Bailão 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 34/SCO/00 
Nome:  Sociedade de Construções Ilídio Lourenço 
Cabral 
Data de despacho: 16.01.2001 
 
Processo n.º 86/SCO/00 
Nome:  Maria Aurora Coutinho 
Data de despacho: 20.01.2001 
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Processo n.º 433/SCO/99 
Nome:  João Moutinho Carvalho 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 392/SCO/99 
Nome:  Isabel da Rocha Lebreiro Nascimento 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 170/SCO/00 
Nome:  Chen Ai Bin 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 796/SCO/98 
Nome:  Maria do Céu Alvito Almeida 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 64/SCO/00 
Nome:  João Manuel Ramos Figueiredo 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 548/SCO/98 
Nome:  Clínica Primavera 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 699/SCO/98 
Nome:  João Manuel Mendes Carvalho 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 41/SCO/00 
Nome:  João de Jesus Martins 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 18/SCO/00 
Nome:  João da Luz Fernandes 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 304/SCO/00 
Nome:  Fernando Nunes Pedro 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 1100/SCO/97 
Nome:  Pérola do Jardim, Lda. 
Data de despacho: 25.01.2001 
 
Processo n.º 11/SCO/98 
Nome:  Amadeu Fernando Rodrigues Sousa 
Data de despacho: 25.01.2001 
 
 
Pagamento em Prestações  
 
Processo n.º 299/SCO/98 
Nome:  Ana Isabel Pedro Nunes Domingos 
Data de despacho: 18.01.2001 

Processo n.º 150/SCO/00 
Nome:  José Pereira 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 707/SCO/98 
Nome:  Fernando Marques Lopes 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 83/SCO/00 
Nome:  Diorino da Silva Constantino 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 428/SCO/98 
Nome:  Maria de Lurdes Henriques Cortês Alves 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 580/SCO/99 
Nome:  José Henriqueta Mestre 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 140/SCO/97 
Nome:  António Pinto da Silva 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 70/SCO/00 
Nome:  Luís Manuel da Conceição Mateus 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 154/SCO/00 
Nome:  José Paulo da Silva Mendes 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 500/SCO/98 
Nome:  Bernardo Barros 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 78/SCO/00 
Nome:  António Cardoso Portela 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 263/SCO/00 
Nome:  Agostinho Lourenço Martins 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 260/SCO/00 
Nome:  Libânio dos Santos Cortês 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 340/SCO/99 
Nome:  Francisco José Montes Quarenta 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 297/SCO/00 
Nome:  Paulo Jorge Gomes Pinto 
Data de despacho: 20.01.2001 
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Processo n.º 369/SCO/98 
Nome:  Auto Produtos Alimentares da Milharada, Lda. 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 79/SCO/00 
Nome:  Porfírio Afonso Lucas 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 474/SCO/98 
Nome:  Vitor Manuel Nunes Toscano Robalo 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 28/SCO/00 
Nome:  Bernardino da Conceição Bernardes 
Data de despacho: 20.01.2001 
 
Processo n.º 273/SCO/00 
Nome:  António Gomes 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 71/SCO/00 
Nome:  Maria de Fátima Jesus Pereira Silva 
Data de despacho: 24.01.2001 
 
Processo n.º 13/SCO/00 
Nome:  Luís António Monteiro Semedo 
Data de despacho: 25.01.2001 

 
 
 

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. 
 
 
2001.01.08 
 
Nota de encomenda n.º 4212 
Adjudicado à empresa Prológica a instalação de 
Software pelo valor de 46.800$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4216 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
pilhas alcalinas pelo valor de 1.460$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4217 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de blocos 
memorando pelo valor de 1.229$00. 
 
 
Nota de encomenda n.º 4218 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
material diverso pelo valor de 11.878$00. 
 
 

Nota de encomenda n.º 4219 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
tinteiros pelo valor de 41.983$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4220 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 22.452$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4221 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 12.033$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4222 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 4.701$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4223 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 12.074$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4224 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de 
material diverso pelo valor de 4.409$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4225 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de kit de 
café Lace pelo valor de 32.783$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4227 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria  pelo valor de 1.474$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4228 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
agrafadores Bambi pelo valor de 3.182$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4229 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 652$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4230 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 21.294$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4231 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 8.319$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4232 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de rolos de 
papel pelo valor de 13.391$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4233 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de blocos 
memorando pelo valor de 2.808$00. 
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Nota de encomenda n.º 4234 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 22.554$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4235 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de pilhas 
alcalinas pelo valor de 1.638$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4236 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
tinteiros pelo valor de 13.538$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4237 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
classificadores Ambar pelo valor de 14.040$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4238 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 68.529$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4239 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 1.884$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4240 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria  pelo valor de 12.744$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4241 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
tesouras pelo valor de 6.739$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4242 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 3.030$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4243 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
numeradores Reiner pelo valor de 17.606$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4244 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 11.408$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4245 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de agenda Ambar 
pelo valor de 11.408$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4246 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria  pelo valor de 13.305$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4247 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
marcadores pelo valor de 2.738$00. 
 
 

Nota de encomenda n.º 4248 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de resmas 
de papel e envelopes pelo valor de 168.129$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4249 
Adjudicado à empresa Xerox a aquisição de agrafos 
pelo valor de 98.034$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4250 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de dispensador 
pelo valor de 4.259$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4251 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de carimbo 
pelo valor de 4.095$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4252 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 19.368$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4253 
Adjudicado à empresa J.S. Compras a aquisição de rolos 
Polaroid pelo valor de 15.935$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4254 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de cartuchos 
de tinta pelo valor de 462$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4255 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de elásticos 
pelo valor de 2.118$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4257 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 18.860$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4258 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 8.301$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4259 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 8.576$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4260 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 12.191$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4262 
Adjudicado à empresa Selda o aluguer de equipamento 
pelo valor de 574.832$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4263 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de 
esferográficas pelo valor de 8.161$00. 
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Nota de encomenda n.º 4264 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de material 
diverso pelo valor de 8.143$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4266 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de resma 
cartolina pelo valor de 85.644$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4269 
Adjudicado à empresa Juvex a aquisição de tinteiros 
pelo valor de 46.472$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4270 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de kits de 
café pelo valor de 21.856$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4271 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de kits de 
café pelo valor de 32.783$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4272 
Adjudicado à empresa Juvex a aquisição de tinteiros 
pelo valor de 139.417$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4273 
Adjudicado à empresa T.S e Filhos a aquisição de balde 
com esfregona pelo valor de 901$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4274 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de kits de 
café pelo valor de 21.856$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4278 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de pastas 
de arquivo pelo valor de 150.696$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4281 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 2.282$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4282 
Adjudicado à empresa Juvex a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 343.998$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4288 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de mapa 
de Portugal pelo valor de 3.486$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4295 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço 
de vigilância pelo valor de 563.940$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4297 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço 
de vigilância pelo valor de 313.560$00. 
 
 

Nota de encomenda n.º 4300 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 81.526$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4301 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 237.276$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4302 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 723.996$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4303 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 655.200$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4304 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 81.526$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4310 
Adjudicado à empresa Prológica a aquisição de Iomega 
Cartridge pelo valor de 374.400$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4313 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 5.176$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4312 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
tinteiros pelo valor de 59.734$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4314 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
tinteiros pelo valor de 63.839$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4317 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de carimbo e 
almofada pelo valor de 4.212$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4318 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de numerador 
pelo valor de 18.369$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4319 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de micas 
para  cartões pelo valor de 1.989$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4320 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
cartridge para fax pelo valor de 43.689$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4321 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
tinteiros para fax pelo valor de 69.217$00. 
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Nota de encomenda n.º 4323 
Adjudicado à empresa Dispapel a aquisição de material 
de secretaria  pelo valor de 151.340$00. 
 
 
2001.01.09 
 
Nota de encomenda n.º 4293 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço 
de vigilância pelo valor de 312.390$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4296 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço 
de vigilância pelo valor de 312.390$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4328 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de caixa de 
arquivo pelo valor de 1.076$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4330 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 46.385$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4331 
Adjudicado à empresa C.E Santos a aquisição de postais 
de aviso pelo valor de 26.910$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4332 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de material de 
secretaria  pelo valor de 4.427$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4333 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 15.181$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4335 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 819$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4336 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 17.316$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4338 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 273.194$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4339 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 232.947$00. 
 
 
Nota de encomenda n.º 4342 
Adjudicado à empresa F.O . Mendonça a aquisição de 
fitas métricas pelo valor de 6.154$00. 
 
 

Nota de encomenda n.º 4343 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de rolo de 
papel autocolante pelo valor de 625$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4344 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 59.326$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4345 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 3.880$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4346 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de agrafador 
pelo valor de 8.487$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4347 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de furador pelo 
valor de 29.250$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4348 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de 
cartolinas pelo valor de 42.588$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4349 
Adjudicado à empresa Frifilme a aquisição de rolos pelo 
valor de 4.622$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4352 
Adjudicado à empresa Lusodisco a aquisição de bolsa 
para CDs pelo valor de 4.095$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4354 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 52.147$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4355 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixa 
com argolas pelo valor de 16.965$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4358 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 7.892$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4360 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 14.210$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4361 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 43.744$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4362 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
material diverso pelo valor de 413.698$00. 
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Nota de encomenda n.º 4363 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 6.180$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4364 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
agrafador pelo valor de 927$00. 
 
 
2001.01.10 
 
Nota de encomenda n.º 4329 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 37.290$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4340 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 18.757$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4341 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 25.931$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4359 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
carimbos pelo valor de 36.106$00. 
 
 
2001.01.12 
 
Nota de encomenda n.º 4289 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 1.345.781$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4290 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço 
de  vigilância pelo valor de 2.657.070$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4292 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço 
de  vigilância pelo valor de 1.263.600$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4298 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço 
de  vigilância pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4299 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 3.024.965$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4305 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 81.526$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4306 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 81.526$00. 

Nota de encomenda n.º 4307 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 81.526$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4367 
Adjudicado à empresa Frifilme a aquisição de cassetes 
de vídeo pelo valor de 15.444$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4368 
Adjudicado à empresa Frifilme a aquisição de 
microcassete pelo valor de 6.388$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4369 
Adjudicado à empresa Frifilme a aquisição de cassete 
audio pelo valor de 2.223$00. 
 
 
2001.01.15 
 
Nota de encomenda n.º 4370 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de material de 
secretaria pelo valor de 3.241$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4371 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de micas 
Roma pelo valor de 8.073$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4382 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de fato 
impermeável pelo valor de 1.404$00. 
 
Informação n.º 026/AC/DGP 
Adjudicado à empresa Micrograf a aquisição de 
Software pelo valor de 820.732$00. 
 
 
2001.01.17 
 
Informação n.º 027/AC/DGP 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de 1 licença 
M. Project pelo valor de 79.876$00. 
 
Informação n.º 030/AC/DGP 
Adjudicado à empresa Intergrapf a aquisição de 
Software pelo valor de 811.395$00. 
 
 
2001.01.18 
 
Nota de encomenda n.º 4388 
Adjudicado à empresa Netsurf a aquisição de jogos pelo 
valor de 62.391$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4389 
Adjudicado à empresa Contubus a aquisição de F.e 
Transp.e C.de Mastros pelo valor de 46.800$00. 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
42 6 a 19 de Fevereiro de 2001  Ano 2 – Nº 3 

 

2001.01.19 
 
Nota de encomenda n.º 4373 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de tinteiros pelo 
valor de 333.450$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4374 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
tinteiros pelo valor de 484.181$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4379 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de paletes de 
água Fastio pelo valor de 28.224$00. 
 
 
2001.01.22 
 
Nota de encomenda n.º 4110 
Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição de peças 
em cristal pelo valor de 526.500$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4111 
Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição de laços 
e autocolantes pelo valor de 209.664$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4114 
Adjudicado à empresa R.F.Higino a aquisição de 
material diverso pelo valor de 11.261$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4116 
Adjudicado à empresa Celpur a aquisição de material 
diverso pelo valor de 381.888$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4117 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
Iomega Zip pelo valor de 47.227$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4120 
Adjudicado à empresa F.O . Mendonça a aquisição de 
escada pelo valor de 27.320$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4121 
Adjudicado à empresa R. F. Higino a aquisição de 
pilaretes com base pelo valor de 286.650$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4133 
Adjudicado à empresa Elo -Lda para fornecimento de 2ª 
edição de livro pelo valor de 1.738.620$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4134 
Adjudicado à empresa I. Inov. Educacional para 
fornecimento de livros pelo valor de 61.300$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4136 
Adjudicado à empresa Rede Celular para aquisição de 
máquina fotográfica digital Sony pelo valor de 
229.900$00. 

Nota de encomenda n.º 4139 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de agendas 
pelo valor de 613.080$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4146 
Adjudicado à empresa T. De S. e Filhos a aquisição de 
grades de protecção pelo valor de 393.120$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4147 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de 
candeeiros de secretaria pelo valor de 28.314$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4148 
Adjudicado à empresa R. F. Higino a aquisição de 
barretes Natal e autocolantes pelo valor de 111.320$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4149 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armários 
pelo valor de 197.964$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4150 
Adjudicado à empresa Milvendas a aquisição de livros 
pelo valor de 26.118$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4153 
Adjudicado à empresa Global Soft a aquisição de 
licenças e actualizações pelo valor de 351.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4162 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de 
mobiliário pelo valor de 311.454$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4176 
Adjudicado à empresa T. de S. e Filhos a aquisição de 
cadeiras  pelo valor de 97.988$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4177 
Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição de 
serigrafias pelo valor de 468.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4181 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de filtro 
para  monitor pelo valor de 41.184$00. 
 
Informação n.º 014/DJPM/01 
Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 275.886$00. 
 
 
2001.01.25 
 
 
Nota de encomenda n.º 4088 
Adjudicado à empresa Jalf a aquisição de agrafador 
Rapid pelo valor de 5.803$00. 
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Nota de encomenda n.º 4137 
Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição de 
serigrafias pelo valor de 585.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4142 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 4.545$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4391 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 198.900$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4392 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de 1 carimbo 
pelo valor de 1.287$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4394 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de pastas 
arquivo pelo valor de 10.670$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4399 
Adjudicado à empresa A. A. Central a aquisição de 
serviço de afagamento pelo valor de 408.915$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4411 
Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de kit 
de café Lace pelo valor de 988.650$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4201 
Adjudicado à empresa Pré Evento a aquisição de serviço 
de animação pelo valor de 157.950$00. 
 
 
2001.01.26 
 
Nota de encomenda n.º 4316 
Adjudicado à empresa Apleotel a aquisição de 
tabuleiros e carros de linha pelo valor de 1.146.600$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4325 
Adjudicado à empresa Nicul a aquisição de talheres para 
refeitório pelo valor de 664.794$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4326 
Adjudicado à empresa Ramalhotel a aquisição de pratos 
para refeitório pelo valor de 1.113.021$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    
    
Nº 1 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
Nº 2 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. 

  

    
Nº 3 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. 

  

    
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. 

  

 
 
 

CAPÍTULO I 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
 

   VALOR 
  Escudos Euros 
Art.º 5º Taxas a cobrar - por unidade:   
    
Nº 1 Afixação de editais relativo a pretensões que não sejam de interesse público 1.430$00 7.13 
    
Nº 2 Alvará de transladação de cadáveres Isento  
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Nº 3 Atestados 640$00 3.19 
    
Nº 4 Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimento ou semelhantes 1.675$00 8.35 
    
Nº 5 Averbamentos, não especificados noutro capítulo 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 

    
Nº 7 Certidões e ou fotocópias autenticadas. O pagamento das taxas previstas 

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

  

    
a) Não excedendo 8 (oito) páginas 1.000$00 4.99 
b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta 200$00 1 

    
Nº 8 Certidões de recenseamento eleitoral Isento  
    
Nº 9 Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais 12.530$00 62.50 
    
Nº 10 Registo de documentos avulso Isento  
    
Nº 11 Rubricas em livros, processos, documentos quando legalmente exigidos cada 

rubrica 
 

80$00 
 

0.40 
    
Nº 12 Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade – 

cada livro 
 

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 
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 
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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 
    
Nº 2 Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos 

órgãos autárquicos - por cada período de uma hora ou fracção 
 

5.815$00 
 

29.01 
 
 
 

CAPÍTULO 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 
    
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:   
    



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
4 6 a 19 de Fevere iro de 2001  Ano 2 – Nº 3 

 

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 
    
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:   
    
Nº 1 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 
    
Nº 2 Construção, reconstrução ou modificação de vedações provisórias 

confinantes com a via pública - por metro linear 
 

190$00 
 

0.95 
    
Nº 3 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 
    
Nº 4 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 
    
Nº 5 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 

    
Nº 7 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.   

    
Nº 8 Demolições de edifícios, pavilhões ou congéneres - por piso demolido 3.330$00 16.61 
    
Nº 9 Em caso de se verificar caducidade da licença de construção estando 

pendente, de aprovação municipal, projecto de alteração, quando da emissão 
da nova licença de construção as taxas do presente artigo serão calculadas 
abatendo o que haja sido pago quando da emissão anterior da licença. 

  

    
Nº 10 Caso se verifique caducidade da licença em situação diferente daquela a que 

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

  

    
Art.º 12º    
    
Nº 1 As obras de conservação de prédios urbanos estão isentas de taxas.   
    
Nº 2 São obras de conservação de prédios urbanos as obras de reparação e limpeza 

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

  

    
Nº 3 Utilizando-se na obra depósito de materiais, andaimes ou ocupando-se a via 

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

  

    
Art.º 13º    
    
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. 
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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 
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 cada andar ou por cada 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. 
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Secção IV – Utilização de edificações 
 
 

Art. 17.º Licenças para habitação – por fogo e seus anexos 1.675$00 8.35 
    
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 à 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. 

  

    
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. 
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Secção VI – Taxas por vistorias 
 
 

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

  

    
Nº 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.   
 
 

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 
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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 

    
Nº 2 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 

    
Nº 2 Indústrias ou serviços:   
    

a) Até 30 lotes 16.740$00 83.50 
b) Mais de 30 lotes 33.175$00 165.48 

    
Nº 3 O presente artigo não abrange Projectos Turísticos.   
    
Art.º 26º Alvará de licença de loteamento e de obras de urbanização :   
    
Nº 1 Taxa geral 82.160$00 409.81 
    
Nº 2 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 

    
Nº 3 Nos casos previstos no art.º 16º , nº 5 do Dec. Lei 448/91 de 29 de Novembro 

acrescerá às taxas previstas nos números anteriores a taxa de compensação 
pela área para efeito quantificada no alvará de loteamento e que se liquidará 
pela seguinte forma: 
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a) Áreas situadas a Sul do traçado projectado para a Circular Regional Externa 
de Lisboa, - por m2 ou fracção 

 
40.160$00 

 
200.32 

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 

    
Nº 4 Nos casos previstos no número anterior em áreas de reconversão urbanística 

de génese ilegal, predominantemente para habitação a taxa de compensação 
será fixada pela Comissão Instaladora no acto de aprovação do estudo de 
loteamento, ponderadas as áreas de cedência que os estudos já prevejam, pela 
seguinte forma: 

  

    
a) Nas áreas de cedência para espaços verdes de utilização colectiva serão 

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

  

b) A taxa de compensação pela áreas referidas na alínea a) será paga por cada 
proprietário dos respectivos lotes no momento da emissão da licença de 
construção na respectiva proporção dos parâmetros urbanísticos previstos 
para o lote; 

  

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

  

d) A liquidação das taxas previstas neste número far-se-á pela seguinte fórmula:   
d1) tc eq= (aeq – ace) [tc* ( aeq – ace) / aeq) ]   

 sendo:   
 tc eq – taxa de compensação de área de cedência para equipamentos de 

utilização colectiva; 
  

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

estudo de loteamento; 
  

d2) A taxa de compensação das áreas de cedência para espaços verdes de 
utilização colectiva será liquidada nos termos da alínea a) deste número e do 
nº 3 deste artigo; 

  

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

  

    
Nº 5 Nos casos de aprovação de obras de urbanização não integradas em operação 

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

  

 
 

Secção IX – Taxa Municipal pela realização de infra-estruturas 
 

 

Art.º27º Taxa a pagar no acto da emissão do alvará de loteamento, m2 ou fracção de 
área a construir: 

  

    
Nº 1 Habitação:   
    

a) Até 2.000 metros quadrados 1.950$00 9.73 
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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 

    
Nº 2 Outras construções e áreas não afectas aos fogos 600$00 2.99 
    
Nº 3 Taxa a cobrar por m2 de área a construir no acto da emissão da licença de 

construção ou documento que a substitua, em lotes, construídos ao abrigo do 
art º 5º do Dec. Lei nº 448/91, de 29 de Novembro 

 
 

760$00 

 
 

3.79 
    
N º4 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 
    
Nº 5 A taxa municipal pela realização de infra-estruturas é aplicável sem prejuízo 

da realização das obras de urbanização previstas na operação do loteamento 
pelo respectivo titular ou das obras de arranjo do local da obra pelo titular da 
licença. 

  

Nº 6 À taxa municipal pela realização de infra-estruturas acrescem as taxas 
devidas nos termos do artigo anterior. 

  

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

a) Nos loteamentos urbanos - por m2 de área de construção;   
b) Nos loteamentos urbanos - por m2 de área de implantação da edificação ou 

outras ocupações no solo; 
  

c) Nos loteamentos mistos aplicam-se as taxas anteriores na proporção do tipo 
das ocupações. 

  

    
Nº 8 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento e as áreas de 

condomínios. 
  

    
Nº 9 No caso de 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.   
    
Nº 1 Averbamentos em processos ou licença de obra em nome do novo dono da 

obra 
 

4.990$00 
 

24.89 
    
Nº 2 Fornecimento de novo boletim de responsabilidade e/ou folha de fiscalização, 

por cada um 
 

8.220$00 
 

41.00 
    
Nº 3 Reprodução de desenhos em papel de cópia, heliográfica, ozalite ou 

semelhante – por m2 ou fracção 
 

605$00 
 

3.02 
    
Nº 4 Reprodução de desenhos em papel reprolar e semelhante, ou reprodução 

manual a cor – por m2 ou fracção 
 

2.485$00 
 

12.40 
    
Nº 5 Autenticação de documentos – por cada um 825$00 4.12 
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Nº 6 As taxas previstas nos nº1 e 2 do presente artigo serão pagas em simultâneo 
com a apresentação do pedido. 

  

    
Nº 7 As taxas previstas nos nºs 3,4, e 5 do presente artigo serão pagas num mínimo 

de 50% em simultâneo com a apresentação do pedido sempre que o seu valor 
estimado ultrapasse 3.000$00 ou 14.96 Euros. 

  

    
Art.º 29º    
    
Nº 1 As taxas referentes aos licenciamentos a que respeita o presente capítulo 

vencem no momento do levantamento do respectivo alvará ou título de 
licença, o qual só deve ser emitido quando se mostrem pagas as taxas 
liquidadas, salvo o disposto nos nºs 4º e 5º. 

  

Nº 2    
    

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 interessados 
e de acordo com deliberação da C.I., podendo em casos especiais ser 
dispensada a prestação de caução referida no artigo 30º. 

  

    
Nº 3 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. 

  

    
Nº 4 A requerimento dos interessados a C.I.M.O. pode aceitar em pagamento total 

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

  

    
Nº 5 Quando a taxa seja paga mediante a dação em cumprimento a que se refere o 

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

  

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

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

  

    
Art.º 31º    
    
Nº 1 As construções predominantemente destinadas ao turismo, indústria, 

agricultura e pecuária beneficiam da redução de 25% a aplicar sobre as taxas 
previstas nos artºs 10º e 11º. Caso a sede social esteja localizada no Concelho, 
a redução será de 50%. O pagamento poderá ser feito em prestações dentro 
do prazo de um ano por deliberação da Comissão Instaladora e desde que 
prestada a caução equivalente ao montante total. 
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Nº 2 As intervenções, sejam de construção, reconstrução ou modificação, em 
Núcleos Antigos delimitados de níveis 1 e 2 aprovados em reunião da 
Comissão Instaladora, beneficiam de redução de 50% a aplicar sobre as taxas 
previstas nos artº 10º e 11º. 

  

    
Art.º 32º    
    
Nº 1 Nas operações de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal, as taxas do 

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

  

    
Nº 2 As situações referidas no nº 1 não são sujeitas ao pagamento das taxas 

previstas no art.º 9º. 
  

    
Nº 3 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    
    
Nº 1 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável às áreas de construção para 

serem cedidas ao Município. 
  

    
Nº 2 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:   
    
Nº 1 Ocupação para trabalhos de pintura e de conservação em empenas ou 

fachadas de edifícios, com excepção das obras de construção licenciadas pelo 
Município: 

  

    
Al. a) Guindastes e semelhantes – por metro quadrado, por cada andar e por cada 6 

(seis) dias ou fracção 
 

1.000$00 
 

4.99 
Al. b) Plataformas elevatórias, gruas e bailéus – por metro quadrado, por dia ou 

fracção e por cada andar 
 

1.000$00 
 

4.99 
    
Nº 2 Alpendres fixos ou articulados, não integrados nos edifícios – por metro 

linear de frente ou fracção e por ano: 
  

    
a) Até 1 metro de avanço 1.675$00 8.35 
b) De mais de 1 metro de avanço 2.730$00 13.62 
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Nº 3 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 

    
Nº 4 Sanefa de toldos ou alpendres – por ano 350$00 1.75 
    
Nº 5 Fita anunciadora – por m2 e por mês 520$00 2.59 
    
Nº 6 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.   
    
Nº 1 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 

    
Nº 2 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 

    
Nº 3 Cabina Telefónica - por cada e por ano 10.270$00 51.23 
    
Art.º 36º Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo.   
    
Nº 1 Construções ou instalações provisórias por motivos de festejos ou outras 

celebrações ou para exercício de comércio ou indústria – por m2 ou fracção: 
  

    
a) Por dia 115$00 0.57 
b) Por semana 440$00 2.19 
c) Por mês 1.675$00 8.35 

    
Nº 2 Depósitos subterrâneos com excepção dos destinados a bombas 

abastecedoras – por m3 ou fracção e por ano 
 

6.880$00 
 

34.32 
    
Nº 3 Quiosques por m2 ou fracção e por mês:   
    

a) Permanentes 1.280$00 6.38 
b) Temporários 2.055$00 10.25 

    
Nº 4 Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos nºs anteriores, por 

m2 ou fracção e por mês: 
  

    
a) Permanentes 1.280$00 6.38 
b) Temporários 2.055$00 10.25 

    
N.º 5 Guarda-ventos, fixos ou articulados – por metro linear da fachada do edifício 

ou estabelecimento e por ano: 
  

    
a) Até 1 (um) metro de avanço 1.675$00 8.35 
b) De mais de 1 (um) metro de avanço 2.730$00 13.62 
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Art.º 37º    
    
Nº 1 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 

    
Nº 2 Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclames por 

m2 da superfície do dispositivo utilizado na publicidade e por mês 
 

520$00 
 

2.59 
    
Nº 3 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 

    
Nº 4 Esplanadas:   
    

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

 
1.650$00 

 
8.23 

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 
    
Nº 5 Arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos similares (por m2 ou 

fracção e por mês) 
 

1.540$00 
 

7.68 
    
Nº 6 Outras ocupações da via pública – por m2 ou fracção e por mês 750$00 3.74 
    
Art.º 38º Disposições Diversas   
    
Nº 1 Os tapumes e outras vedações utilizados na colocação de anúncios só dão 

lugar a cobrança da taxa de licença do nº 2 do art.º37º, se não lhes for 
aplicável o nº 2 do art.º 16º 

  

    
Nº 2 Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, poderá a 

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

  

    
Nº 3 São isentas das taxas do nº 1 do art.º 36º as actividades de interesse social e 

sem fins lucrativos. 
  

    
Nº 4 As taxas da alínea b) do nº 5 do art.º 36º podem ser reduzidas ao limite que a 

Comissão Instaladora deliberar, desde que o interessado requeira e comprove 
ter uma deficiência permanente superior a 60% e uma situação económica 
insolvente ou precária. 

  

 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
16 6 a 19 de Fevere iro de 2001  Ano 2 – Nº 3 

 

CAPÍTULO IV 
 

INSTALAÇÕES ABASTECEDORAS 
DE CARBURANTES LÍQUIDOS, DE AR E ÁGUA 

 
 

Secção I – Licenças 
 
 

Art.º 39º Bombas de carburantes líquidos – por cada uma e por ano:   
    
Nº 1 Instaladas inteiramente na via pública 241.345$00 1.203.82 
    
Nº 2 Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular 144.810$00 722.31 
    
Nº 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósitos na via pública 167.400$00 834.99 
    
Nº 4 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:   
    
Nº 1 Instaladas inteiramente na via pública 16.640$00 83.00 
    
Nº 2 Instaladas na via pública mas com depósito ou compressor em propriedade 

particular 
 

12.530$00 
 

62.50 
    
Nº 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósito ou compressor na via 

pública 
 

14.790$00 
 

73.77 
    
Nº 4 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.   
    
Nº 1 Com compressor saliente na via pública 11.710$00 58.41 
    
Nº 2 Com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública 9.940$00 49.58 
    
Nº 3 Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, 

mas abastecendo na via pública 
 

5.815$00 
 

29.01 
    
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 
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Secção II – Disposições Diversas 
 

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

  

    
Art.º 46º    
    
Nº 1 A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da via pública com os 

tubos condutores que forem necessários à instalação. 
  

    
Nº 2 As taxas do presente capítulo 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%. 
  

    
Art.º 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. 

  

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

CONDUÇÃO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS 
 

Secção I - Taxas 
 

Art.º 52º Emissão de licenças de condução:   
    
Nº 1 De ciclomotores 740$00 3.69 
    
Nº 2 De veículos agrícolas 740$00 3.69 
    
Art.º 53º Matrícula incluindo o custo da chapa e do livrete – por uma só vez:   
    
Nº 1 De veículos 1.160$00 5.79 
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Nº 2 Do cancelamento de veículos 440$00 2.19 
    
Nº 3 Transferência de propriedade de veículos 530$00 2.64 
    
Nº 4 Alteração de moradas em licenças ou em livretes 530$00 2.64 
    
Nº 5 Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados 530$00 2.64 
    
Nº 6 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. 

  

 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

PUBLICIDADE 
 
 

Secção I – Licenças 
 
 

Art.º55º Publicidade afecta a mobiliário urbano.   
    
Nº 1 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$0 7.68 

    
Nº 2 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 

    
Nº 3 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 

    
Nº 4 Bancas - por m2 ou fracção e por trimestre 1.540$00 7.68 
    
Nº 5 Abrigos - por m2 ou fracção e por trimestre 1.540$00 7.68 
    
Art.º 56º Publicidade em edifícios ou em outras construções:   
    
Nº 1 Anúncios luminosos ou directamente iluminados - por m2 ou fracção e por 

ano: 
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a) Instalação e licença no 1º ano 1.230$00 6.14 
b) Renovação de licença 615$00 3.07 

    
Nº 2 Anúncios não luminosos - por m2 ou fracção e por ano 2.575$00 12.84 
    
Nº 3 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 
    
Nº 4 Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas - por m2 ou 

fracção e por trimestre 
 

205$00 
 

1.02 
    
Art.º 57º Publicidade em veículos:   
    
Nº 1 Veículos particulares quando não relacionados com a actividade principal do 

respectivo proprietário - por veículo: 
  

    
a) Por mês 3.800$00 18.95 
b) Por trimestre 10.785$00 53.80 

    
Nº 2 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 

    
Nº 3 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 

    
Nº 4 Publicidade em transportes públicos:   
    

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 

    
Nº 5 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    
    
Nº 1 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 

    
Nº 2 Fita anunciadora - por m2 ou fracção e por mês 2.055$00 10.25 
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Art.º 59º Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios onde aqueles se 
encontrem: 

  

    
Nº 1 De jornais, revistas ou livros – por m2 ou fracção e por ano 2.645$00 13.19 
    
Nº 2 De outros artigos – por m2 ou fracção e por ano 5.290$00 26.39 
    
Art.º 60º Publicidade Sonora:   
    
Nº 1 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 

    
Art.º 61º Campanhas publicitárias de rua.   
    
Nº 1 Distribuição de panfletos - por dia e por local 12.940$00 64.55 
    
Nº 2 Distribuição de produtos - por dia e por local 3.905$00 19.48 
    
Nº 3 Provas de degustação - por dia e por local 4.930$00 24.59 
    
Nº 4 Outras acções promocionais de natureza publicitária - por dia e por local 4.110$00 20.50 
    
Art.º 62º Publicidade dispersa:   
    
Nº 1 Bandeiras e pendões com fins comerciais ou outras - por cada e por mês 925$00 4.61 
    
Nº 2 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 

    
Nº 3 Publicidade em chapéus de sol - por unidade e por ano 1.540$00 7.68 
    
Nº 4 Lonas em andaime por obra - por m2 ou fracção e por mês 410$00 2.05 
    
Nº 5 Outra publicidade não incluída nos n.ºs anteriores - por m2 ou fracção   
    

a) Por ano 3.905$00 19.48 
b) Por mês 1.290$00 6.43 
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 

 
 

Secção II – Disposições Diversas 
 
 

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

  

    
Art.º 65º Sendo os anúncios ou reclamos total ou parcialmente escritos em estrangeiro, 

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

  

    
Art.º 72º Não estão sujeitos a licença:   
    
Nº 1 Os dizeres que resultem de imposição legal.   
    
Nº 2 A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada nos artigos à 

venda. 
  

    
Nº 3 Os distintivos de qualquer natureza destinados a indicar que nos 

estabelecimento onde estejam apostos se concedem regalias inerentes à 
utilização dos sistemas de crédito, ou outros análogos criados com o fim de 
facilitar viagens turísticas. 

  

    
Nº 4 As montras apenas com acesso pelo interior dos estabelecimentos ou que não 

tenham sobre a via pública saliência superior a 10 cm. 
  

    
Nº 5 Os anúncios respeitantes a serviços de transporte colectivos públicos 

concedidos. 
  

    
Art.º 73º Quando a publicidade do Art.º 56º, forem substituídos com frequência no 

mesmo local ou por outros de igual natureza, poderá conceder-se avença pela 
medida que represente a dimensão máxima, ficando a colocação dos anúncios 
sujeita a visto prévio dos serviços Municipais. Nestes casos a importância da 
avença será igual a quatro vezes a taxa que corresponderia a um anúncio da 
maior medida. 

  

    
Art.º 74º Se o mesmo anúncio for reproduzido, por período não superior a seis meses, 

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

  

    
Art.º 75º 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; 
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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. 

  

    
§ (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. 

  

 

 

 

CAPÍTULO VII 
 

MERCADOS E FEIRAS 
OUTRAS ACTIVIDADES 

 
 

Secção I – Licenças de Actividades 
 
 

Art.º 76º Pelo exercício das seguintes actividades:   
    
Nº 1 Produtor, vendendo directamente - inscrição anual 190$00 0.95 
    
Nº 2 Mandatário, comerciante, comissário ou agente de vendas:   
    

a) Inscrição 1.355$00 6.76 
b) Exercício, por mês 1.355$00 6.76 

    
Nº 3 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 

    
Nº 4 Preparador de produtos:   
    

a) Inscrição 605$00 3.02 
b) Exercício - por mês 1.0200$00 5.09 

    
Nº 5 Empregado utilizante – inscrição 360$00 1.80 
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Secção II – Ocupação 
 

Sub. Secção I 
Mercados 

 
 

Art.º 77º Classificação dos Mercados   
    
Nº 1 Os Mercados do Concelho são classificados em quatro categorias:   
    
Nº 2 Nos Mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares de terrado sem bares 

ou mesas. 
  

    
Nº 3 As lojas e bancas classificam-se em quatro grupos de actividade.   
    
Art.º 78º Mercados da primeira categoria   
    
Nº 1 Lojas – por m2 e por mês:   
    

a) Grupo I 1.260$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 

    
Nº 2 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:   
    
Nº 1 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 

    
Nº 2 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:   
    
Nº 1 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 
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Nº 2 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:   
    
Nº 1 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 

    
Nº 2 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 

    
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: 

  

    
Nº 1 Até 30 m2, taxa integral constante na Tabela.   
    
Nº 2 De 30 a 40 m2 – 75%.   
    
Nº 3 De 40 a 50 m2 – 50%.   
    
Nº 4 A partir de 50 m2 – 25%.   
    
Art.º 85º As lojas existentes nos edifícios dos mercados com portas exclusivamente 

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

  

    
Art.º 86º Mercados por Categorias:   
    
Nº 1 1ª Categoria   
 Mercado Novo de Odivelas   
 Mercado Póvoa de Santo Adrião   
 Mercado Novo de Caneças   
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Nº 2 2ª Categoria   
 Mercado Velho de Odivelas   
    
Nº 3 3ª Categoria   
 Mercado de Olival Basto   
    
Nº 4 4ª Categoria   
 Todos os restantes Mercados do Município de Odivelas   
    
Art.º 87º Classificação por actividade:   
    
Nº 1    
    

a) Grupo I - Talhos   
b) Grupo II - Cantinas, frangos assados   
c) Grupo III - Mercearias, leitarias, padarias   
d) Grupo IV - Artesanato, embalagens e outros   

    
Nº 2 Bancas   
    

a) Grupo I - Peixe fresco   
b) Grupo II - Peixe congelado, criação, ovos, enchidos e assados   
c) Grupo III - Frutas, hortaliças, pão regional e bolos   
d) Grupo IV - Flores, plásticos , etc   

 
 

Sub. Secção II 
Feiras 

 
 

Art.º 88º Feiras anuais   
    
Nº 1 Lugares de terrado sem frente para arruamento – por m2 e por dia 70$00 0.35 
    
Nº 2 Lugares de terrado, com frente para arruamento – por metro linear até 2 m de 

fundo e por dia 
 

125$00 
 

0.62 
    
Nº 3 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 
    
Nº 4 Lugares de terrado para circos – por m2 ou fracção e por dia 70$00 0.35 
    
Art.º 89º Feiras semanais, quinzenais ou mensais:   
    
Nº 1 Produtos hortícolas – por m2 e por dia 70$00 0.35 
    
Nº 2 Artigos indiferenciados permitidos por lei até 6 m2 – por m2 e por dia 70$00 0.35 
    
Nº 3 Espaço superior a 6 m2 – por m2 e por dia 80$00 0.40 
    
Art.º 90º Disposições Diversas:   
    
Nº 1 Não relevam para os efeitos do artigo 88º as situações de comprovado 

interesse público, humanitário ou tido por conveniente para o Município. 
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Nº 2 Caso haja mais de um interessado na ocupação de terrado previsto no nº 3 do 
art.º 88º, deverá a Comissão Instaladora promover a arrematação em hasta 
pública do direito a ocupação. 

  

    
Nº 3 Poderá ser concedida pela Comissão Instaladora a ocupação gratuita de 

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

  

 
 
 

Sub. Secção III 
Mercados e Feiras – Espaços Diversos 

 
 

Art.º 91º Venda a retalho   
    
Nº 1 Taxas de terrado para venda de animais - por animal e por dia:   

    
a) Bovinos adultos 125$00 0.62 
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: 
  

    
Nº 1 Em recinto fechado 90$00 0.45 
    
Nº 2 No terrado 80$00 0.40 
    
Art.º 95º Outras instalações especiais:   
    
Nº 1 Por m2 e por dia 145$00 0.72 
    
Nº 2 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 
cobrança do produto de arrematação será efectuada no acto da praça, 
podendo também ser paga em prestações, se a Comissão o autorizar. 
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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: 

  

    
Nº 1 Por dia 105$00 0.52 
    
Nº 2 Por semana 410$00 2.05 
    
Nº 3 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 

 

    
Art.º 104º Utilização de materiais ou outros artigos municipais, quando não incluídos na 

taxa de ocupação. 
  

    
Nº 1 Balanças – por cada pesagem:   
    

a) Em básculas para veículos ou de grandes volumes 90$00 0.45 
b) Noutras balanças 60$00 0.30 

    
Nº 2 Tanques de lavagem – por cada lavagem 60$00 0.30 
    
Nº 3 Outros utensílios materiais e artigos municipais – por unidade e por dia 115$00 0.57 
    
Nº 4 Câmaras frigoríficas:   
    

a) Por dia 80$00 0.40 
b) Por mês 1.255$00 6.26 

 
 
 
 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
28 6 a 19 de Fevere iro de 2001  Ano 2 – Nº 3 

 

CAPÍTULO VIII 
HIGIENE E SALUBRIDADE 

 
Secção I - Licenças 

 
 

Art.º 105º Vistorias:   
    
Nº 1 Vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo 8.115$00 40.48 
    
Nº 2 O pagamento da taxa será efectuado no acto da marcação da data da vistoria.   
    
Art.º 106º Alvarás de Licenças de utilização para funcionamento de empreendimentos 

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

  

    
Nº 1 Estabelecimentos turísticos   
    

a) Estabelecimentos hoteleiros 83.190$00 414.95 
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 

    
Nº 2 As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) serão acrescidas da taxa prevista no 

art.º 18º. 
  

    
Nº 3 Estabelecimentos de restauração:   
    

a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 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 

    
Nº 4 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 
    

Nº 5 Estabelecimentos de restauração e de bebidas com salas de dança 83.190$00 414.95 
    
Nº 6 Os alvarás previstos na presente secção e desde que concedidos por períodos 

de tempo limitados, estão sujeitos ao pagamento de metade da taxa, que seria 
aplicada no caso de serem concedidos por tempo ilimitado. 

  

    
Nº 7 Os alvarás de licença de utilização para estabelecimentos ou os títulos 

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

  

    
Art.º 107º Alvarás de licenças sanitária para:   
    
Nº 1 Hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias, e depósitos de 

pão, armazéns de produtos alimentares, congelados ou não 
 

105$00 
 

0.52 
    
Nº 2 Entreposto frigorífico 33.070$00 164.95 
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Nº 3 Outros estabelecimentos sujeitos a licenciamento sanitário nos termos da 

tabela constante da portaria 6065 de 30.03.29: 
  

    
a) De 1ª classe 20.540$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 

    
Nº 4 Vistorias complementares - 20% sobre a taxa do licenciamento   
    
Nº 5 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    
    
Nº 1 Não relevam para os efeitos previstos neste regulamento o licenciamento dos 

estabelecimentos explorados por associações desportivas, recreativas e 
outras. 

  

    
Nº 2 Quando seja requerido alvará para exploração no mesmo local, de serviços de 

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

  

    
Nº 3 Se em estabelecimento já licenciado pretender exercer – se modalidade 

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

  

    
Nº 4 Pelas vistorias a realizar se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de 

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

  

    
Nº 5 Averbamento no alvará do nome do novo explorador – 50% do valor da taxa 

de concessão de alvará. 
  

    
Nº 6 2ª via do documento de alvará 5.390$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 
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Art.º 111º Taxa de remoção e recolha de viaturas, nos termos da Portaria 132/92 de 2 de 
Março. 

  

    
Nº 1 Viaturas ligeiras:   
    

a) Remoção 4.467$00 22.28 
b) Recolha por dia 435$00 2.23 

    
Nº 2 Viaturas pesadas:   
    

a) Remoção 8.462$00 42.21 
b) Recolha por dia 847$00 4.22 

    
Art.º 112º    
    
Nº 1 As taxas de Controlo Metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em 

vigor. 
  

    
Nº 2 As taxas de medição de ruído são cobradas nos termos do nº 1 deste artigo.   
    
Nº 3 Licenciamentos previstos:   
    

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

 
124.270$00 

 
619.86 

    
Nº 4 Outros licenciamentos previstos:   
    

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

 
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 
    
Nº 5 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. 

  

    
Nº 6 Licenças de Funcionamento:   
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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 
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 
    
Nº 7 Pelas vistorias a realizar para efeitos dos licenciamentos referidos nas alíneas 

b), c) e d) se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de 
 

5.290$00 
 

26.39 
    
Nº 8 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser feito 

directamente a esses peritos ou às entidades a que pertençam. 
  

    
Nº 9 As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas.   

 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

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

 
 

Art.º 113º Terrenos, por m2 ou fracção e por ano:   
    
Nº 1 Até 50 m2 60$00 0.30 
 Mínimo anual 380$00 1.90 
    
Nº 2 De 50 a 500 m2 60$00 0.30 
 Mínimo anual 2.220$00 11.07 
    
Nº 3 De 501 m2 a 1000 m2 60$00 0.30 
 Mínimo anual 8.305$00 41.43 
    
Nº 4 De 1001 m2 a 5000 m2 60$00 0.30 
 Mínimo anual 12.5300$00 62.50 
    
Nº 5 De 5001 m2 a 10.000 m2 50$00 0.25 
 Mínimo anual 51.455$00 256.66 
    
Nº 6 Mais de 10.000 m2 50$00 0.25 
 Mínimo anual 82.160$00 409.81 
    
Art.º 114º Disposições Diversas   
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Nº 1 Antes do início de qualquer ocupação e para apreciação do respectivo pedido 
as pessoas interessadas apresentarão nos serviços do Património uma 
declaração do modelo a indicar pelos mesmos serviços, para cada caso, na 
qual reconhecem a situação de precariedade da ocupação. A falta de 
apresentação dessa declaração, motivará o indeferimento dos pedidos, sendo 
consideradas abusivas as respectivas ocupações. 

  

    
Nº 2 Se para certa ocupação houver mais um interessado, proceder-se-á, em regra, 

a licitação verbal entre eles, para efeitos de cedência. 
  

    
Nº 3 Todas as ocupações serão consideradas a título precário não concedendo a 

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

  

 
 
 

CAPÍTULO X 
INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS 

 
 

Art.º 115º Indemnização em bens do Património Municipal.   
    
Nº 1 Árvores:   

    
a) Perda total 20.540$00 102.45 
b) Ferimentos 3.080$00 15.36 
c) Ramos partidos 2.570$00 12.82 

    
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    
    
Nº 1 O exercício das competências previstas na presente Tabela de Taxas e 

Licenças quanto a áreas objecto de delegação para as Juntas de Freguesia 
deve entender-se delegado enquanto vigorarem os respectivos Protocolos de 
Delegação, salvo quanto à competência para deliberar a isenção total ou 
parcial de taxas. 

  

    
Nº 2 A competência para emitir regulamentos e fixar taxas e tarifas não é objecto 

de delegação. 
  

    
Nº 3 A presente regulamentação entra em vigor de acordo com o previsto nos 

termos legais. 
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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. 
 

 

*************************************************************************************************************** 


