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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 

99ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  22  ddee  MMaaiioo  ddee  22000011  

 

 
 

ACTA 
 

 

 

Acta da 8ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas realizada em 17 de Abril de 2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
 

 

 

Rectificação da deliberação tomada na 6ª Reunião Ordinária 

da Comissão Instaladora do Município de Odivelas realizada 

em 20 de Março de 2001, correspondente ao ponto 27º 

“Criação do Fundo Permanente do DRH (DAF)”, onde se lê 

“Designação do Chefe de Divisão de Gestão e Administração 

de Pessoal do DRH como responsável pelo Fundo 

Permanente” deverá constar “Designação da Directora de 

Departamento dos Recursos Humanos, Dra. Margarida dos 

Santos Freitas e nas suas ausências e impedimentos legais o 

Chefe de Divisão de Gestão e Administração de Pessoal, Sr. 

Luis Romeu Aragão, como responsável do Fundo 

Permanente”, nos termos propostos na informação n.º 

35/DAF/CE/01 de 26.04.2001.  

 

Ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6 do ano 

de 2001, página 6. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

ORÇAMENTO 
 

 

 

4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

 

Aprovação da 4.ª alteração orçamental, de acordo com os 

mapas constantes das informações dos serviços. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
 

 

 

ALTERAÇÕES À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS  
PARA O ANO 2001 

 

Introdução das alterações propostas na informação n.º 

21/RM/01 de 16.04.2001: “propõe-se que o n.º 3 do artigo 12º 

passe a ter a seguinte redacção: 

Art.º 12º 

1- ..... 

2- ..... 

3- Utilizando-se na obra depósito de materiais, andaimes, 

guindastes ou equipamento semelhante, plataformas 

elevatórias, gruas e bailéus 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 (n.º 2 do artigo 

14º) ou pela ocupação do espaço aéreo da via pública (n.º 1 

do artigo 34º). 

 

O n.º 1 do artigo 34º deverá ficar com a seguinte redacção: 

 

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

N.º 1 – Ocupação para trabalhos de pintura e de conservação 

em empenas ou fachadas de edifícios, por períodos 

superiores a 15 dias (ver art.º 12º), por plataformas 

elevatórias ou bailéus, guindastes ou semelhantes: 

 

- taxa única por cada 15 dias ou fracção: 7.500$00 

(37.41 Euros). 
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(...) propõe-se que a redacção do artigo 107º seja a seguinte: 

 

Licenças de utilização para estabelecimentos ou os títulos 

análogos, com excepção dos mencionados no art.º 106 – 

empreendimentos turísticos, estabelecimentos de restauração 

e de bebidas: 

 

- Taxa Fixa 30.810$00 (153.68 Euros) 

- Taxa por m2 105$00 (0.52 Euros) 

 

No que respeita ao n.º 2 e n.º 3 do referido artigo deverão os 

mesmos ser eliminados visto que a Portaria 33/2000 não 

prevê os “entrepostos frigoríficos”, e relativamente ao n.º 3, 

ao criar-se uma taxa fixa para o licenciamento das actividades 

previstas na legislação aplicável, engloba-se já todas as 

situações.” 

 

(Para maior clareza, publica-se em anexo a Tabela de Taxas e 

Licenças para o ano 2001 com as devidas correcções) 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 

 

PROJECTO INTEGRADO DE REQUALIFICAÇÃO 

URBANA E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DE ODIVELAS 

 

Apresentação do Projecto Integrado de Requalificação 

Urbana e Valorização Ambiental de Odivelas incluído em 

anexo na informação 93/AS/IG/DPE/PE de 23.04.2001. 

 

(Ver documento incluído em anexo) 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPORTO 
 

 

 

ACORDO DE GESTÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO 
DA ESCOLA EB 2+3 DA RAMADA 

 

Proposta a celebração de Acordo de Gestão do Pavilhão 

Desportivo da Escola EB 2+3 da Ramada entre o Município 

de Odivelas e a Escola Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo da 

Ramada, nos termos da minuta anexa à informação 

591/DSC/DD/01 de 26.04.2001. 

 

 

“ACORDO DE GESTÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO ESCOLA 

ENSINO BÁSICO DO 2º E 3º CICLO DA RAMADA 

 

Serve o presente Acordo de Gestão celebrado entre: 

 

1. Comissão Instaladora do Município de Odivelas, pessoa 

colectiva com o n.º 504293125, doravante designado por 

“Município” ou “1º. Outorgante”, devidamente 

representado pelo seu Presidente, Dr. Manuel Porfírio 

Varges; 

 

2. Escola Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo da Ramada, 

pessoa colectiva com o n.º 600054268, adiante designada por 

“Escola” ou “2º. Outorgante”, devidamente representada 

pelo Presidente do Conselho Executivo, Dr. Rui Miguel 

Queiróz Correia. 

 

para definir, os termos de cedência, competências e 

responsabilidades na gestão do Pavilhão Desportivo da 

Escola Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo da Ramada, daqui em 

diante designado por “Pavilhão”. 

 

Cláusula 1ª. 

OBJECTO DO ACORDO 

O presente Acordo tem por objecto estabelecer as condições 

de cedência, gestão e funcionamento do Pavilhão, assim 

como definir prioridades na ocupação por parte dos utentes, 

de modo a corresponder às necessidades da Comunidade 

Escolar, da População do Concelho em geral e das 

Colectividades Desportivas em particular. 
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Cláusula 2ª. 
PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS 

O Município e a Escola comprometem-se a promover e 

programar actividades de índole Desportiva e Socicultural, 

assim como a divulgá-las, tendo em vista uma boa utilização 

e dinamização do Pavilhão. 

 

Cláusula 3ª. 

GESTÃO DO PAVILHÃO 

A gestão do Pavilhão Desportivo é da responsabilidade da 

Escola 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 4ª.: 
- Promover e programar actividades de índole Desportiva e 

Sociocultural, tendo em vista a boa utilização e dinamização 

das instalações; 

- Elaborar o Regulamento de Utilização; 

- Zelar pela manutenção, conservação e segurança das 

instalações. 

 

Cláusula 4ª. 

GESTÃO DO PERÍODO DE OCUPAÇÃO 
1. À Escola compete a gestão do período de tempo 

compreendido entre as 08h00 e as 20h30 de 2ª feira e entre 

as 08h00 e as 19h30, de 3ª a 6ª feiras, aos Sábados e 

Domingos, todo o dia. 

2. Ao Município compete a gestão do período de tempo 

compreendido entre as 20h30 de 2ª feira as 24h00 de 6ª feira. 

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. 

 

Cláusula 5ª. 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO 
Ambas as entidades asseguram, através dos seus Órgãos de 

Gestão, a boa e cuidada utilização do Pavilhão, 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 outogantes. 

 

Cláusula 6ª. 

ACESSO AO PAVILHÃO 

1. O acesso ao Pavilhão, pela Comunidade não Escolar, é 

efectuado pelo acesso independente. 

2. À Comunidade não Escolar são vedados os seguintes 

espaços: Sala de Professores; Sala de Funcionários e 

Arrecadação de Materiais. 

3. Caso se verifique a necessidade de efectuar o acesso pelo 

recinto escolar, os utentes deverão respeitar as Normas de 

Segurança e o Regulamento Interno da Escola. 

 

Cláusula 7ª. 
ENCARGOS FINANCEIROS DO PAVILHÃO 

São definidos como encargos financeiros do Pavilhão, os 

seguintes: 

1. Custos de Utilização (Água, Electricidade, Gás, Telefone, 

Produtos de Limpeza). 

2. Recursos Humanos: 

a) - Funcionamento / Controlo de Entradas; 

b) - Prevenção e Vigilância; 

c) – Limpeza. 

c) 1 – A aquisição de consumíveis afectos à higiene e 

limpeza do Pavilhão, no período reservado ao Município 

serão da responsabilidade deste. 

3. Pequenas Reparações. 

 

Cláusula 8ª. 
CUSTOS DE UTILIZAÇÃO 

1. Pelos custos de utilização do Pavilhão (Água, Electricidade, 

Gás, Produtos de Limpeza) o Município atribuirá à Escolauma 

comparticipação financeira anual, no valor de Dois Milhões e 

Duzentos Mil Escudos (Esc.: 2.200.000$00). 

a) Os custos referidos no corpo desta cláusula, compreendem 

o período que decorre entre os meses de Setembro de 2001 

e Junho de 2002; 

b) No que respeita ao ano em curso, o Município procederá 

após assinatura do Acordo, ao pagamento de Quatrocentos 

e Quarenta Mil Escudos (Esc.: 440.000$00), referente aos 

meses de Maio e Junho. 
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2. Caso o Município necessite de utilizar o Pavilhão ao 

Sábado ou ao Domingo, deverá proceder à sua requisição, 

atempada (com antecedência mínima de 48 horas), pelo valor 

de Dois Mil e Duzentos Escudos (Esc.: 2.200$00), por cada 

hora de utilização, assegurando os Recursos Humanos 

necessários para o efeito. 

 

Cláusula 9ª. 

RECURSOS HUMANOS 
No que diz respeito à alíneas a) e b) do ponto 2, da Cláusula 

7ª., respectivamente, Funcionamento / Controlo de Entradas, 

Prevenção e Vigilância, cada um dos outorgantes assegurará 

os recursos humanos necessários para garantir um adequado 

funcionamento do Pavilhão, durante o período de tempo cuja 

gestão é da sua responsabilidade. 

A limpeza do Pavilhão (alínea c) do ponto 2, da cláusula 7ª.) é 

da responsabilidade do 2º outorgante, à excepção do período 

compreendido entre as 20h30 de 2ª. feira e as 24h00 de 6ª 

feira, cuja responsabilidade é do Município. 

 

Cláusula 10ª. 
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 Agosto de 2002. 

2. O presente Acordo considera-se automaticamente 

renovado se nenhum dos outorgantes manifestar ao outro o 

desejo de se desvincular do mesmo, com a antecedência de 

Sessenta (60) dias, em relação ao seu termo. 

 

Cláusula 11ª. 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre 

as partes outorgantes. 

 

Feito e assinado em duplicado, em Odivelas aos _____ dias 

do mês de __________ de 2001. 

 

ESCOLA ENSINO BÁSICO DO 2º E 

3º CICLO DA RAMADA 

COMISSÃO INSTALADORA DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO 

________________________ 

 

O PRESIDENTE” 

________________________ 

 

(Aprovado por maioria) 

 
 

PROTOCOLOS COM ENTIDADES DESPORTIVAS 
 

Tendo como objectivo o desenvolvimento de parcerias com 

as entidades desportivas e considerando as potencialidades 

de crescimento e desenvolvimento das respectivas 

modalidades no concelho, é proposto na informação n.º 

599/DSC/DD/01 de 30.04.2001, e no âmbito do PRODEM, 

Programa de Desenvolvimento de Modalidades Desportivas, 

a celebração de um protocolo com cada uma das seguintes 

entidades: 

 

 

 Associação de Atletismo de Lisboa 

 Associação de Badminton de Lisboa 

 Associação de Basquetebol de Lisboa 

 Associação de Futebol de Lisboa 

 Associação de Ginástica de Lisboa 

 Associação de Judo de Lisboa 

 Associação de Lutas Amadoras de Lisboa 

 Associação de Ténis de Lisboa 

 Associação de Ténis de Mesa de Lisboa 

 Associação de Voleibol de Lisboa 

 Associação de Xadrez de Lisboa 

 Federação de Andebol de Portugal 

 Federação Nacional de Karaté de Portugal 

 Federação Portuguesa de Corfebol 

 Federação Portuguesa de Desporto para 

Deficientes 

 Federação Portuguesa de Patinagem 

 

 

As comparticipações financeiras a atribuir às Associações e 

Federações previstas no âmbito dos Protocolos perfazem o 

valor global de 4.290.000$00 (quatro milhões, duzentos e 

noventa mil escudos). 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

 

 

QUINTA DA MEMÓRIA 
 

Proposta a celebração de um Protocolo entre o Município de 

Odivelas, a Mundiplanos e o Odivelas Futebol Clube, nos 

termos da minuta anexa à informação n.º 10/DJPM/HB de 

23.04.2001, o qual irá substituir na íntegra o protocolo a 

celebrar entre as mesmas entidades, aprovado na 14ª 

Reunião da Comissão Instaladora de 11.07.2000, proposto 

ainda alterar a cláusula 8ª do protocolo a celebrar entre o 

Município de Odivelas e o Odivelas Futebol Clube, aprovado 

na 14ª Reunião da Comissão Instaladora de 11.07.2000, 

passando a referida cláusula a ter a seguinte redacção: 

 

“Cláusula 8ª 

 

O Município de Odivelas obriga-se, logo que seja proprietário 

da referida área a cedê-la, no prazo de quarenta e cinco dias, 

em direito de superfície por sessenta anos, devendo o 

Odivelas Futebol Clube concluir o complexo desportivo no 

prazo de cinco anos a contar da data da constituição do 

direito de superfície.” 

 

 

“Protocolo 

 

A Câmara Municipal de Loures e a Mundiplanos foram 

comproprietários, na proporção de metade indivisa para cada 

um deles, de um prédio misto denominado Quinta da 

Memória, sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 

Odivelas, o qual está inscrito na matriz rústica sob o art.º 95 

da secção L e nas matrizes urbanas sob os art.os 64 e 124, 

encontrando-se o mesmo descrito na C.R.P. de Odivelas sob 

a ficha nº. 1170/040986. 

 

Sobre o identificado prédio encontravam-se umas instalações 

arrendadas à Carpintaria Mecânica de Odivelas, Lda. e ainda 

outras afectas ao Odivelas Futebol Clube. 

 

Atento o interesse do Município de Odivelas em passar a ser 

o único dono e legítimo possuidor da identificada Quinta da 

Memória, a Comissão Instaladora deu o seu acordo para que 

as escrituras de cedência referidas no presente Protocolo 

fossem efectuadas pela Câmara Municipal de Loures, 

transmitindo-se posteriormente a titularidade de toda a Quinta 

da Memória para o Município de Odivelas no âmbito do 

relatório sobre a transmissão de bens, universalidades, 

direitos e obrigações. 

 

1ª 

A Mundiplanos cedeu a sua referida metade indivisa daquela 

propriedade recebendo como contrapartida dessa cedência 

os lotes de terreno para construção n.ºs 43, 44, 45, 46, 47, 50 

e 56 sitos na Urbanização da Ribeirada com as 

características discriminadas no alvará de loteamento 

nº.1596. 

 

2ª 

Atenta a referida ocupação por parte do Odivelas Futebol 

Clube de instalações na Quinta da Memória, a Mundiplanos 

contribuirá a favor daquele com o montante de 50.000 contos, 

a entregar com a assinatura do presente protocolo. 

 

3ª 

A Comissão Instaladora do Município de Odivelas prescinde 

das receitas relativas ao pagamento das licenças de 

construção. 

 

4ª 
O Odivelas Futebol Clube reconhece não possuir qualquer 

título que legitime a ocupação da Quinta da Memória e aceita, 

para todos os fins, a sua qualidade de mero detentor daquele 

espaço. 

 

5ª 
A Comissão Instaladora do Município de Odivelas 

responsabiliza-se pelos encargos decorrentes da 

reformulação dos projectos existentes e referentes ao 

Complexo Desportivo do Odivelas Futebol Clube, os quais 

devem prever as obras mínimas indispensáveis à 

transferência do  exercício das actividades que actualmente 

desenvolve na “Quinta da Memória”, para o novo Complexo 

Desportivo. 

 

6ª 

Para efeitos do número anterior, consideram-se como obras 

mínimas indispensáveis à transferência pelo Odivelas Futebol 

Clube para o novo Complexo Desportivo, as seguintes: Um 

campo de jogos relvado com os respectivos balneários e 

instalações de serviços de apoio aos mesmos e um bar e um 

campo de jogos pelado e preparado para receber, a curto 
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prazo, um piso sintético, ambos com iluminação que obedeça 

às normas vigentes, tudo como melhor se alcança do estudo 

prévio já elaborado e é do total conhecimento da Comissão 

Instaladora e do Odivelas Futebol Clube e que aqui se dá por 

integralmente reproduzido. 

 

7ª 

O Odivelas Futebol Clube obriga-se, no prazo de trinta dias a 

contar da assinatura do auto de recepção das obras na 

cláusula anterior, a deixar livre e desocupada a já atrás 

discriminada “Quinta da Memória”. 

 

8ª 

O presente Protocolo substitui na integra o aprovado pela 

Comissão Instaladora na sua 14ª Reunião Ordinária realizada 

em 11 de Julho de 2000. 

 

 

Odivelas, 

 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas 

 

O Representante da Mundiplanos, S.A. 

 

O Representante do Odivelas Futebol Clube” 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

PROTOCOLOS 
 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E  
O REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 1 

 

Proposto ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas, através do 

qual é feita a introdução de uma nova cláusula, cláusula 4.ª 

ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de 

Odivelas e o Regimento de Engenharia N.º 1 (ver Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 2 do ano de 2001, página 14), de 

acordo com a informação n.º 052/VCL/2001 de 23.04.2001: 

“Cláusula 4.ª 

(Condições de Intervenção) 

A intervenção do Município de Odivelas estipulada nos 

números 1 a 5 da cláusula 2.ª deste protocolo não constitui 

uma benfeitoria nem dá direito de retenção ou indemnização, 

sem prejuízo de poderem ser levantados os equipamentos 

instalados, por caducidade deste protocolo decorrente de 

eventual transferência do RE 1.” 

 

(Ratificado por unanimidade) 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE  
O INSTITUTO PORTUGUÊS DE CARTOGRAFIA E 
CADASTRO E A COMISSÃO INSTALADORA DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Proposta pelo Senhor Presidente a aprovação de minuta de 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Instituto 

Português de Cartografia e Cadastro e a Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas, cujo objectivo é a 

informatização do cadastro rústico do município de Odivelas, 

nos termos da informação n.º 43/AS/DGU/01 de 18.04.2001. 

 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO 

PORTUGUÊS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO 

E A COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

Entre o Instituto Português de Cartografia e Cadastro, 

adiante abreviadamente designado por IPCC, representado 

pelo seu Presidente, Arq. Vitor Mnauel Marques Campos, 

e a Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 

adiante abreviadamente designada por CIMO, representada 

pelo seu Presidente, Dr. Manuel Varges, 

é celebrado um Protocolo de Cooperação que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objecto 

O presente Protocolo tem por objecto regular a cooperação 

entre o IPCC e a CIMO na informatização do cadastro 

geométrico da propriedade rústica do Município de Odivelas e 

na delimitação administrativa do território municipal. 
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Cláusula 2ª 
Constituição de Grupo de Trabalho 

O IPCC e a CIMO comprometem-se a criar um grupo de 

trabalho constituído por técnicos das suas instituições, com 

vista a dar execução ao presente Protocolo. 

 

Cláusula 3ª 
Anexos Técnicos 

O presente Protocolo contém os seguintes Anexos Técnicos, 

que dele fazem parte integrante: 

a. Anexo Técnico 1 – Normas técnicas do IPCC para a 

informatização do Cadastro Geométrico da Propriedade 

Rústica do Município de Odivelas. 

b. Anexo Técnico 2 – Lista de documentação. 

c. Anexo Técnico 3 – Delimitação geográfica da área objecto 

do Protocolo. 

 

Cláusula 4ª 

Obrigações do IPCC 
Constituem obrigações do IPCC: 

a. Fornecer à CIMO os elementos referidos no n.º 3 do Anexo 

Técnico 1 e no Anexo Técnico 2; 

b. Validar os elementos gráficos e alfa-numéricos resultantes 

da informatização do cadastro geométrico da propriedade 

rústica do Município de Odivelas efectuada pela CIMO; 

c. Licenciar esses elementos à CIMO, para utilização interna 

pelos respectivos serviços, nos termos das cláusulas 6ª e 8ª.; 

d. Colaborar com a CIMO na delimitação administrativa do 

Município de Odivelas e na execução dos trabalhos técnicos 

necessários à formalização dessa delimitação. 

 

Cláusula 5ª 

Obrigações da CIMO 

Constituem obrigações da CIMO: 

a. Proceder à informatização dos elementos gráficos e alfa-

numéricos do cadastro geométrico da propriedade rústica do 

Município de Odivelas, de acordo com as especificações do 

Anexo Técnico 1; 

b. Entregar ao IPCC os elementos referidos no ponto 4 do 

Anexo Técnico 1, depois de concluído o procedimento de 

informatização; 

c. Desenvolver as acções necessárias à delimitação 

administrativa do Município de Odivelas e colaborar com o 

IPCC na integração dos dados resultantes dessa delimitação 

na Carta Administrativa Oficial. 

 

 

Cláusula 6ª 
Encargos 

1. Cada uma das entidades outorgantes suportará os 

encargos inerentes à realização das acções cuja competência 

lhe está atribuída, nos termos das cláusulas anteriores. 

2. As transferências da informação cadastral referida nas 

cláusulas 4ª e 5ª entre os outorgantes efectuar-se-ão sem 

encargos para a entidade que recebe a informação. 

 

Cláusula 7ª 
Prazos 

1. Os dados referidos no número 1 e 2 da cláusula 4ª serão 

entregues pelo IPCC à CIMO no prazo máximo de 60 dias 

contados a partir da data de assinatura deste Protocolo. 

2. Os dados referidos na cláusula 5ª, serão entregues pela 

CIMO ao ritmo de três freguesias por cada 45 dias, contados 

a partir da data de fornecimento pelo IPCC dos dados 

referidos na cláusula 4ª. 

3. As novas secções cadastrais resultantes da delimitação 

administrativa em curso, serão entregues pela CIMO até ao 

prazo máximo de 16 meses após a entrega dos dados 

referidos no número 1 da cláusula 4ª. 

4. O IPCC efectuará a validação prevista no ponto 3 da 

cláusula 4ª até 30 dias após a recepção de cada Freguesia. 

 

Cláusula 8ª 

Propriedade da Informação 

1. Os elementos referidos no n.º 3 do Anexo Técnico 1 e no 

Anexo Técnico 2, bem como os elementos gráficos e alfa-

numéricos resultantes da informatização do cadastro 

geométrico da propriedade rústica do Município de Odivelas, 

são propriedade do IPCC. 

2. O PIPCC licenciará à CIMO os elementos gráficos e alfa-

numáricos resultantes da informatização do cadastro 

geométrico da propriedade rústica do Município de Odivelas, 

para utilização interna pelos respectivos serviços, no âmbito 

das suas competências orgânicas. 

3. A informação cadastral referida nos números anteriores 

encontra-se protegida pelo disposto na lei portuguesa e 

internacional sobre direitos de autor, não podendo 

nomeadamente ser utilizada para finalidades distintas, 

copiada, divulgada ou cedida a terceiros, sob qualquer forma, 

a título oneroso ou gratuito, sem autorização expressa do 

IPCC: 

4. A utilização e divulgação externa de todos ou parte dos 

dados contidos na informação referida nos números 1 e 2 da 

presente cláusula, por qualquer meio ou sob qualquer forma, 
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implica sempre a menção expressa da sua proveniência, 

autoria e propriedade, através das fórmulas usuais. 
 

Cláusula 9ª 

Vigência 

O presente Protocolo vigora pelo período de um ano contado 

da data da sua assinatura. 
 

Cláusula 10ª 
Alteração e Revisão do Protocolo 

1. O Protocolo poderá ser objecto de alteração ou revisão em 

qualquer momento, mediante proposta nesse sentido 

formulada por qualquer das entidades signatárias. 

2. Uma vez aceites e validadas através de assinatura dos 

representantes legais das entidades signatárias, as propostas 

de alteração e revisão são aditadas ao Protocolo, dele 

passando a fazer parte integrante. 
 

Cláusula 11ª 

Resolução 

1. A qualquer das entidades signatárias é conferido o direito à 

resolução do Protocolo, caso se verifique ter havido da outra 

parte o incumprimento reiterado de uma ou mais obrigações 

nele expressas ou dele decorrentes. 

2. Para além desta faculdade, tem a mesma entidade direito 

ao ressarcimento dos encargos por si suportados até à data 

da resolução, actualizados a essa data. 
 

Cláusula 12ª 
Interpretação 

1. Em tudo o que o presente Protocolo for omisso, aplicar-se-

á a lei geral. 

2. As dúvidas suscitadas pela aplicação do Protocolo serão 

esclarecidas por comum acordo entre as entidades 

signatárias, segundo o princípio geral da interpretação mais 

favorável à prossecução do objecto expresso na cláusula 1ª. 

 

O presente Protocolo foi lavrado e assinado em dois 

exemplares de igual valor, ficando um exemplar na posse de 

cada uma das entidades signatárias. 

 

Odivelas, 26 de Abril de 2001 

 

O Presidente do Instituto Português 

de Cartografia e Cadastro 

O Presidente da Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas 

Arq. Victor Campos Dr. Manuel Varges” 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E 
COMPARTICIPAÇÕES 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 199 “VALES DA PRESA” 

 

Proposto atribuir à Associação dos Escoteiros de Portugal, 

grupo 199 “Vales da Presa” da Pontinha, um subsídio no valor 

de 344.000$00 (trezentos e quarenta e quatro mil escudos), 

no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 

de Odivelas – PAJO, Programa I (Actividades de Mobilidade 

Juvenil), referente a acampamento de intercâmbio com uma 

Associação dos Açores, nos termos da informação n.º 

533/DSC/DEJ/SJ/01 de 17.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DAS GUIAS 
E ESCOTEIROS DA EUROPA - PORTUGAL 

 

Proposto atribuir à Associação de Guias e Escuteiros da 

Europa – Portugal, um subsídio no valor de 210.000$00 

(duzentos e dez mil escudos), no âmbito do Programa de 

Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas – PAJO, 

Programa I (Actividades de Mobilidade Juvenil), referente a 

viagem de intercâmbio com uma Associação dos Açores, nos 

termos da informação n.º525/DSC/DEJ/SJ/01 de 16.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

CENTROS DE TREINO  
E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

No âmbito da implementação do Programa de Apoio – 

Centros de Treino e Desenvolvimento Desportivo, e tendo 

como objectivo a criação de condições de acesso favoráveis 

à prática desportiva para os jovens do concelho (dos 8 aos 12 

anos) que não estejam enquadrados na prática desportiva 

federada, é proposto na informação n.º 541/DSC/DD/01 de 

18.04.2001 a celebração de um protocolo com cada uma das 

seguintes entidades: 
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Associação Desportiva Centro de Treino 

Associação Póvoa Olival Basto Judo 

Associação Póvoa Olival Basto Ginástica Aeróbica 

Associação Rec. Cultural Indo-Portuguesa Badminton 

Centro Escolar Rep. Tenente Valdêz Futebol 

Centro de Karaté – Do Shotokan de Odivelas Karaté 

Clube Académico Odivelas Futebol 

Clube Atlético e Cultural Futebol 

Ginásio Clube Odivelas Andebol 

Grupo Desp. Rec. Águias Serra Luz Futebol 

Grupo Recreativo e Cultural Famões Atletismo 

Judo Clube Odivelas Judo 

Odivelas Futebol Clube Atletismo 

Odivelas Futebol Clube Futebol 

Ténis Clube da Póvoa Ténis 

União Desportiva Olival Basto Basquetebol 

 

As comparticipações financeiras a atribuir a estas entidades 

perfazem o valor global de 3.990.000$00 (três milhões, 

novecentos e noventa mil escudos). 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO  
PARA HABITAÇÃO 

 

Proposta a minuta de contrato de arrendamento urbano para 

habitação, nos termos da informação n.º 15/VNS/CA de 

26.04.2001, com a seguinte ressalva: 

“relativamente à identificação e localização do arrendado 

quando se afirma “o primeiro contraente é legítimo 

proprietário das fracções...”, na maioria dos casos, em termos 

formais, e até à aprovação do relatório de partilhas e 

respectivo registo do património, o Município de Odivelas é 

apenas possuidor do imóvel. 

Pelo que, e dado o atrás exposto, é de concluir:  

- nas situações em que o Município de Odivelas é proprietário 

do imóvel os contratos de arrendamento sejam celebrados de 

acordo com a minuta anexa à informação 218/DP/2001. 

- nas outras situações, e relativamente à identificação do 

arrendado a redacção do contrato deverá ser a seguinte: “o 

primeiro contraente dá de arrendamento ao segundo 

contraente a fracção autónoma designada por ..., que 

corresponde ao ... do prédio urbano sito na ..., inscrito na 

matriz sob o artigo ..., da freguesia de ... . Em tudo o mais 

deverá ser redigido de acordo com o texto da minuta 

constante do anexo à informação 218/DP/2001.”  

 

Minuta do contrato constante em anexo à informação 

218/DP/2001: 

 

“CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO 
 

Entre: 

................................., Vogal da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas, (estado civil), natural de .............., 

residente no/a .............................., em representação deste 

Município, pessoa colectiva com o NIF 504.293.125, adiante 

designado por PRIMEIRO CONTRAENTE, 

e 

................................., (estado civil), portador/a do Bilhete de 

Identidade número ............. emitido pelo Arquivo de 

Identificação de .........., em .........., com o NIF .......... e 

residente na ............, abreviadamente por SEGUNDO 
CONTRAENTE. 

 

O PRIMEIRO CONTRAENTE é legítimo proprietário da 

fracção autónoma designada por ........, que corresponde ao 

............ do prédio urbano sito no/a, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob a ficha número .............. inscrito / 

omisso na matriz sob o artigo ......., da freguesia de 

............................. .. 

 

Que dá de arrendamento ao segundo contraente a fracção 

anteriormente identificada, que faz parte do prédio urbano 

designado pelo número/lote ......, sito na ............., Freguesia 

de ............ e Município de Odivelas, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Odivelas sob a ficha ............, da 

referida Freguesia, constituído em regime de propriedade 

horizontal e inscrito / omisso na matriz e tem o alvará de 

licença de utilização número ......... de ............, emitido pelo 

Departamento de Gestão Urbanística da Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas / Câmara Municipal de 

Odivelas / Câmara Municipal de Loures. 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
14 2 a 14 de Maio de 2001 Ano 2 – N.º 9 

 

Assim, o presente contrato reger-se-á pelas cláusulas 

seguintes: 

 

PRIMEIRA 

 

O prazo de arrendamento é de um ano e o seu início reporta-

se para todos os efeitos legais a ....... de ............. de 200.. e o 

seu termo no dia ... de ... de 200.., sendo prorrogável por 

períodos sucessivos de um ano, podendo ser denunciado, por 

qualquer dos contraentes, com a antecedência mínima de 

trinta ou de sessenta dias do termo do prazo contratual, 

consoante o contrato tenha a duração de uma ano ou mais. 

 

SEGUNDA 

 

A renda mensal a pagar pelo segundo contraente é de ........... 

euros e .............. cêntimos, calculada de acordo com o 

estabelecido no Decreto-Lei número cento e sessenta e seis 

barra noventa e três, de sete de Maio, actualizável nos termos 

previstos neste diploma e pagável nos primeiros oito dias de 

cada mês na tesouraria do Município de Odivelas ou via 

Correios de Portugal. 

 

TERCEIRA 
 

Para cálculo ou reajustamento da renda mensal fixada, 

obriga-se o segundo contraente a entregar, por escrito e no 

mês de Janeiro de cada ano, ou quando solicitado pelo 

primeiro contraente, declarações de rendimentos e 

composição do seu agregado familiar e demais elementos 

que se mostrem necessários à comprovação da declaração, 

sob pena, de o não fazendo naquele prazo, passar a vigorar 

de imediato o preço técnico, no valor de euros ....., 

actualizável, anual e automaticamente, pela aplicação do 

coeficiente de actualização de rendas aos contratos de 

arrendamento em regime de renda condicionada. 

 

QUARTA 

 

Quando a renda não for paga no prazo estabelecido no 

presente contrato, disporá o inquilino de quinze dias para 

efectuar o seu pagamento, acrescido de 15% sobre o 

respectivo montante; decorrido este prazo, ficará o 

arrendatário obrigado a pagar além das rendas em atraso 

uma indemnização igual a 50% do que for devido. 

 

 

QUINTA 

 

1. O fogo objecto do presente arrendamento destina-se 

exclusivamente a fins de habitação do segundo contraente e 

do seu respectivo agregado familiar à data da celebração do 

contrato. Para este efeito, considera-se como agregado 

familiar: os elementos registados no processo familiar do 

inquilino, bem como os filhos que vierem a nascer, 

ascendentes do arrendatário ou do seu cônjuge ou pessoa 

que com ele viva em situação análoga à dos cônjuges, nos 

termos do artigo dois mil e vinte do Código Civil e legislação 

complementar e em comunhão de mesa e habitação. 

 

2. O segundo contraente não pode sublocar, total ou 

parcialmente, ter hóspedes, nem, por qualquer forma, ceder, 

onerosa ou gratuitamente, o uso da fracção autónoma, bem 

como a introdução de quaisquer outras pessoas na mesma, 

sem o consentimento prévio e expresso por declaração 

escrita do primeiro contraente, sob pena de despejo. 

 

3. Fica proibido dar ao locado outra utilização. 

 

4. Qualquer membro do agregado familiar tem direito a 

ausentar-se por um período não superior a um ano, sem 

perda do direito à habitação, por razões ponderosas da sua 

vida. 

 

5. O abandono da casa por qualquer dos membros do 

agregado familiar, não prejudica o direito de habitar dos 

restantes membros do respectivo agregado, com os inerentes 

direitos e obrigações. 

 

6. A transmissão da posição do arrendatário efectua-se nos 

termos previstos na lei, para os membros do agregado 

familiar constantes dos elementos referidos no número um da 

cláusula sexta. 

 

SEXTA 

 

O segundo contraente não pode realizar na habitação 

quaisquer obras, sem o consentimento, por escrito, do 

senhorio, sob pena não só de resolução do contrato mas 

também de reposição do prédio no estado anterior ao da 

obra, previamente. Em nenhum caso o consentimento escrito 

pode ser substituído por consentimento verbal. 
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SÉTIMA 
 

As benfeitorias realizadas pelo inquilino ficam a fazer parte 

integrante do arrendado, não havendo direito de retenção ou 

indemnização, seja a que título for, mesmo quando 

autorizadas pelo senhorio. 

 

OITAVA 

 

São ainda deveres do arrendatário: 

 

1. Promover a instalação e ligação de contadores de água, 

gás e electricidade, pagando as despesas correspondentes; 

 

2. Proceder à limpeza da escada na parte correspondente ao 

respectivo piso; 

 

3. Conservar o locado no estado em que se encontra, que é 

de boas condições de habitabilidade e uso, com todos os 

elementos e acessórios em perfeito estado, promovendo os 

arranjos que se mostrem necessários para a reposição de 

funcionalidade e estética prejudicadas. 

 

4. Restituir o locado no fim do contrato, limpo, com todas as 

portas, janelas, chaves, vidros, instalações e seus acessórios 

ou dispositivos inerentes à sua normal utilização; 

 

5. Não conservar nas habitações animais que causem 

incómodo ou danos aos vizinhos, ao condomínio ou ao 

arrendado, não fazer ruídos e não depositar lixo a não ser nos 

locais destinados para esse efeito; 

 

6. Permitir a todo o tempo o acesso para exame do estado de 

conservação do arrendado, ao senhorio ou seu 

representante. 

 

NONA 
 

O senhorio pode resolver o contrato se o arrendatário e 

segundo contraente: 

 

1. Não pagar a renda no tempo e lugar próprios nem fizer 

depósito liberatório; 

 

2. Usar ou consentir que outrém use o prédio arrendado para 

fim diverso daquele a que se destina; 

 

3. Aplicar o prédio, reiterada ou habitualmente, a práticas 

ilícitas, imorais ou desonestas; 

 

4. Fizer no prédio, sem consentimento escrito do senhorio, 

obras que alterem substancialmente a sua estrutura externa 

ou a disposição interna das suas divisões, ou praticar actos 

que causem deterioração consideráveis igualmente não 

consentidas. 

 

5. Conservar o prédio desabitado por mais de um ano, ou, 

sendo o prédio destinado a habitação, não tiver nele 

residência permanente, habite ou não outra casa, própria ou 

alheia. 

 

DÉCIMA 

 

No fim do arrendamento, o inquilino restituirá a casa limpa, 

com todas as portas, janelas, chaves, vidros, instalações, 

canalizações e seus acessórios ou dispositivos de utilização 

sem quaisquer deteriorações, salvo as inerentes do seu uso 

normal. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA 

 

Em tudo o que não esteja expressamente previsto no 

presente contrato aplicar-se-á o estipulado no Decreto-Lei 

número cento e sessenta e seis barra noventa e três de sete 

de Maio, na legislação do arrendamento urbano e na lei geral. 

 

DÉCIMA SEGUNDA 

 

O primeiro e segundo contraentes aceitam o presente 

contrato nos termos exarados. 

 

 

Odivelas, 200.. ................... ....... 

 

 

O SENHORIO O ARRENDATÁRIO” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 

PROCESSO N.º 157/OD-DOM 
QUINTA DA MEMÓRIA 

 

Proposto aprovar os trabalhos a mais relativos à empreitada 

de concepção e execução das obras de consolidação e 

reabilitação das paredes existentes na Quinta da Memória, 

com prazo de execução de 60 dias a contar da data da ordem 

de execução, pelo valor de 48.933.215$00 (quarenta e oito 

milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e quinze 

escudos) com IVA incluído à taxa legal em vigor, nos termos 

da informação n.º 50/DEC/SAFO/IT de 25.01.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 

11ªª  RReeuunniiããoo  EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  MMaaiioo  ddee  22000011 

 

 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
E 

CONTA DE GERÊNCIA 

 

Presente para deliberação o Relatório de Actividades e Conta 

de Gerência do ano 2000. 

 

“Preâmbulo 

 

Como questão prévia importa caracterizar o Município de 

Odivelas, no contexto da Área Metropolitana de Lisboa Norte 

- População cerca de 150.000 habitantes, equiparado 

em população aos Municípios de Cascais, Oeiras e 

Vila Franca de Xira todos da periferia da Capital; 

- Área 28 Km² equiparado a Oeiras e Amadora  

A área e dimensão populacional estimada, no final de 1999, 

para as sete Freguesias, foi a seguinte: 

 

Freguesia Área/Km² 
N.º estimado de 

Habitantes 
Caneças 5,90 11.650 
Famões 9,55 8.450 
Odivelas 5,35 59.000 

Olival Basto 1,23 7.800 
Pontinha 4,78 28.250 

Póvoa de Stº Adrião 1,50 16.700 
Ramada 3,90 14.450 

 

Correspondendo este Relatório ao segundo ano de actividade 

da Comissão Instaladora do Município de Odivelas (CIMO), é 

importante que se recorde quais os objectivos prioritários e 

determinantes da Comissão Instaladora, definidos na Lei 

quadro da Criação dos Municípios e que são: 

 

- 1º Instalar os órgãos do novo Município e os 

serviços que os suportam; 

- 2º Assegurar a gestão corrente da nova autarquia e 

a jurisdição do Território. 

 

Para a concretização destes objectivos a C.I.M.O. deu 

continuidade às acções iniciadas no primeiro ano de 

actividade, aprofundando as mesmas, e que foram: 

 

A Primeira: elaboração e aprovação de Regulamentos e 

Normativos que complementaram a legislação aplicável, 

permitindo regular toda a actividade dos serviços do 

Município, assim como a sua articulação com os munícipes e 

as instituições culturais, desportivas, associativas, sindicais e 

empresariais; 

 

A Segunda: elaboração e aprovação de instrumentos de 

gestão do Município e do território, como é o caso dos Planos 

de Actividade e Orçamento, em resultado de uma ampla 

intervenção das estruturas técnicas do Município e das Juntas 

e Assembleias de Freguesia, assim como das instituições 

sediadas no Concelho, que entenderam pronunciar-se; 

 

A Terceira: pelo aprofundamento do Protocolo de 

Descentralização de Competências, nas Juntas de Freguesia, 

com clarificação dos seus critérios interpretativos,  que vieram 

consolidar esta forma participada de gestão do território em 

áreas tão vastas como a gestão e manutenção dos mercados, 

feiras, escolas primárias e jardins de infância, cemitérios, 
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jardins, parques urbanos, varrição, balneários, lavadores, 

pavilhões, polidesportivos, passeios, vias, publicidade e 

ocupação da via pública.  

 

De destacar o papel importante que os Protocolos Adicionais 

com as Juntas de Freguesia têm desempenhado, conferindo 

o Município capacidade às Juntas de Freguesia para 

realizarem obras de interesse municipal e de natureza 

simples, até 7.500 contos cada, e para os quais se afectou a 

verba de 294.211 contos, tornando possível, por esta via, a 

execução de centenas de obras com destaque para a 

requalificação e alindamento de espaços urbanos, para além 

da reparação de equipamentos municipais, como se 

discrimina neste Relatório em rubrica própria; 

 

A Quarta: correspondeu a uma vasta intervenção directa no 

território, promovendo centenas de obras em vias, parques e 

equipamentos, e iniciativas culturais, desportivas, sociais e 

económicas, turísticas e ambientais, envolvendo mais de 3 

milhões de contos, valores que superam em muito tudo o que 

no passado se tenha feito neste território. 

 

As colectividades e associações, culturais, desportivas e 

sociais ganharam nova dinâmica na base do apoio a novos 

programas e incentivos que o Município disponibilizou neste 

segundo ano de existência. 

 

A Quinta: reporta-se à concretização de uma decisão de 

primeira hora, que foi a de Recuperar e Legalizar as Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal (AUGI’s), procurando-se solucionar 

este grave problema de milhares de famílias (44.000 

habitantes), que afecta 23% do nosso território.  

 

São pontos de referência a consolidação da actividade da 

Unidade Orgânica criada especificamente para este objectivo 

(Divisão de Recuperação e Legalização das AUGI’s) e a 

aprovação de Regulamento específico para facilitar e suportar 

a intervenção Administrativa, Técnica e Jurídica, no processo 

de Licenciamentos, assim como dos apoios financeiros para a 

execução de infra-estruturas e equipamentos destes bairros. 

Foram deste modo Licenciados no ano de 2000 11 bairros e 

872 autorizações de construção, o que somado aos 6 meses 

de intervenção do ano anterior perfaz 22 bairros licenciados, 

assim como de 997 autorizações de construção das 

habitações ou a sua legalização; 

 

A Sexta: tem a ver com as obras da Administração Central 

protocoladas com o Município ou reivindicadas pela CIMO, 

que se têm revelado cruciais para uma alteração 

determinante nas acessibilidades ao Concelho, com destaque 

para as rotundas e nós nos eixos viários principais, assim 

como nas obras do Metro, e ainda na construção de 

equipamentos como o Quartel da GNR de Caneças, 

pavilhões desportivos nas escolas e outros apoios de âmbito 

social, estimadas em mais de 5 milhões de contos. 

 

A Sétima: Correspondeu à elaboração da proposta de 

Relatório Final de Partilhas com o Município de Loures, que 

não teve conclusão no ano de 2000 dadas as discordâncias 

que a CIMO manifestou em sede própria ao votar CONTRA a 

proposta final do Relatório face à imputação de encargos que 

lhe eram atribuídos. 

 

Por discutir encontra-se ainda o processo relacionado com os 

SMAS de Loures que se admitiu já vir a abordar logo após a 

conclusão da aprovação do Relatório de Partilhas. 

 

Deste modo, instalar o Município e simultaneamente gerir o 

território, não tem sido tarefa fácil nem sequer facilitada. Mas 

a vontade firme da Comissão Instaladora apoiada pelos 

Dirigentes, Técnicos e restantes trabalhadores do Município e 

pela confiança demonstrada pelas instituições culturais, 

desportivas, sociais e empresariais tem sido determinante 

para o êxito dos objectivos que nos propusemos alcançar e 

amplamente reflectido neste Relatório de Actividade da 

CIMO, referente ao ano 2000. 

(...)” 

 

(Aprovados por maioria) 
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Análise do Orçamento e Plano de Actividades 
 

O Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2000 foi aprovado na 2.ª Reunião Extraordinária da Comissão Instaladora 

realizada em 21/12/99, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil de Janeiro de 2000. 

 

O Orçamento foi aprovado com uma verba total de 15.931.775 contos, estando o Plano de Actividades dotado com a verba de 

9.078.515 contos. 

 

Comparando com as dotações finais dos documentos de 1999: 

 

 1999 2000 % 

Orçamento 8.253.683 15.931.775 93% 

Plano de Actividades 4.147.199 9.078.515 119% 

 

 

 

 

A decomposição das verbas inicias, por objectivos, são: 

 

Obj. Designação Dotação 

01 Educação 1.157.800 

02 Cultura, Desporto e Tempos Livres 1.284.100 

03 Acção Social 419.410 

04 Saúde 31.900 

05 Habitação e Urbanismo 1.122.050 

06 Saneamento e Salubridade 204.500 

07 Protecção Civil 345.500 

08 Desenvolvimento Económico e Abast. Público 645.500 

09 Comunicações e Transportes 1.026.500 

10 Meio Ambiente e Espaços Verdes 800.800 

11 Património Municipal 1.390.200 

12 Actividades Meio 650.255 

  9.078.515 
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Ao longo do ano de 2000 foram efectuadas 20 Alterações Orçamentais e 1 Revisão Orçamental ao Orçamento e Plano de 

Actividades, originando as seguintes variações: 

 

 

Obj. Designação Dotação inicial Dotação final Variação 

01 Educação 1.157.800 1.195.240 37.440

02 Cultura, Desporto e Tempos Livres 1.284.100 1.271.210 -12.890

03 Acção Social 419.410 412.310 -7.100

04 Saúde 31.900 44.400 12.500

05 Habitação e Urbanismo 1.122.050 1.327.200 205.150

06 Saneamento e Salubridade 204.500 275.615 71.115

07 Protecção Civil 345.500 384.000 38.500

08 Desenvolvimento Econ. e Abast. Público 645.500 719.011 73.511

09 Comunicações e Transportes 1.026.500 1.148.860 122.360

10 Meio Ambiente e Espaços Verdes 800.800 821.508 20.708

11 Património Municipal 1.390.200 1.704.850 314.650

12 Actividades Meio 650.255 1.341.207 690.952

  9.078.515 10.645.411 1.566.896
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Execução do Plano de Actividades 

 

A execução do Plano de Actividades foi de 57%, considerando o total das despesas previstas e cabimentadas: 

 

 

 

 

A Taxa de Execução financeira do PA atingiu os 31%, fruto de vários condicionalismos, nomeadamente: 

 

• A prossecução de inúmeras acções desenvolvidas nos últimos meses do ano, quer devido à sua própria calendarização 

quer devido à entrada tardia de recursos humanos; 

 

• A execução de obras com data de conclusão em finais de 2000 ou já em 2001; 

 

• O valor das Receitas arrecadadas que atingiu 32% do valor previsto. 
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AMBIENTE 
 

 

 

PROCESSO N.º 238.02/2001/OD – DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

ZOAN VERDE NOS TERRENOS CONTÍGUOS À 
URBANIZAÇÃO DA 2ª FASE DOS BONS DIAS 

 

Proposto autorizar a Junta da Freguesia da Ramada, a 

executar os trabalhos de produção de nova zona verde nos 

terrenos contíguos à Urbanização 2ª Fase dos Bons Dias e 

transferir para aquela Junta os meios financeiros necessários 

à execução dos trabalhos no valor total de 658.710$00 

(seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dez escudos), 

celebrando-se para o efeito um protocolo adicional ao abrigo 

do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 

nas Juntas das Freguesias, nos termos da informação n.º 

385/DA/EV/01 de 27.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 

PROCESSO N.º 238.04/2001/OD – DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

AJARDINAMENTO DA PRACETA FILINTO ELÍSIO 
 

Proposto autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas, a 

executar os trabalhos de ajardinamento da Praceta Filinto 

Elísio e transferir para aquela Junta os meios financeiros 

necessários à execução dos trabalhos no valor total de 

2.728.478$00 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, 

quatrocentos e setenta e oito escudos), celebrando-se para o 

efeito um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 

Freguesias, nos termos da informação n.º 387/DA/EV/01 de 

03.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO N.º 238.05/2001/OD – DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

AJARDINAMENTO DA RUA MOINHO DA ARROJA 
 

Proposto autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas, a 

executar os trabalhos de ajardinamento da Rua Moinho da 

Arroja e transferir para aquela Junta os meios financeiros 

necessários à execução dos trabalhos no valor total de 

3.797.724$00 (três milhões, setecentos e noventa e sete mil, 

setecentos e vinte e quatro escudos), celebrando-se para o 

efeito um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 

Freguesias, nos termos da informação n.º 389/DA/EV/01 de 

03.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

PROCESSO N.º 238.06/2001/OD – DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

AJARDINAMENTO DA RUA Dr. CÂMARA PESTANA 
 

Proposto autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas, a 

executar os trabalhos de ajardinamento da Rua Dr. Câmara 

Pestana e transferir para aquela Junta os meios financeiros 

necessários à execução dos trabalhos no valor total de 

4.418.820$00 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, 

oitocentos e vinte escudos), celebrando-se para o efeito um 

protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 

Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, nos 

termos da informação n.º 391/DA/EV/01 de 03.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

PROCESSO N.º 238.07/2001/OD – DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

AJARDINAMENTO DA RUA ALFREDO ROQUE 
GAMEIRO E DA RUA ALVES REDOL 

 

Proposto autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas, a 

executar os trabalhos de ajardinamento das Ruas Alfredo 

Roque Gameiro e Alves Redol e transferir para aquela Junta 

os meios financeiros necessários à execução dos trabalhos 

no valor total de 4.456.620$00 (quatro milhões, quatrocentos 
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e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte escudos), 

celebrando-se para o efeito um protocolo adicional ao abrigo 

do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 

nas Juntas das Freguesias, nos termos da informação n.º 

392/DA/EV/01 de 03.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

PROCESSO N.º 238.08/2001/OD – DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

AJARDINAMENTO 
DA RUA CARLOS JOSÉ BARREIROS 

 

Proposto autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas, a 

executar os trabalhos de ajardinamento da Rua Carlos José 

Barreiros e transferir para aquela Junta os meios financeiros 

necessários à execução dos trabalhos no valor total de 

3.170.160$00 (três milhões, cento e setenta mil, cento e 

sessenta escudos), celebrando-se para o efeito um protocolo 

adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação 

de Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos da 

informação n.º 393/DA/EV/01 de 03.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

PROCESSO N.º 238.09/2001/OD – DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

AJARDINAMENTO DA RUA ALFREDO ROQUE 
GAMEIRO E DA RUA ALVES REDOL 

 

Proposto autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas, a 

executar os trabalhos de ajardinamento das Ruas Alfredo 

Roque Gameiro e Alves Redol e transferir para aquela Junta 

os meios financeiros necessários à execução dos trabalhos 

no valor total de 5.009.550$00 (cinco milhões, nove mil, 

quinhentos e cinquenta escudos), celebrando-se para o efeito 

um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo 

de Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, 

nos termos da informação n.º 394/DA/EV/01 de 03.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 

 

Despacho de Nomeação 
 

Tendo em consideração a necessidade de dotar da respectiva 

chefia a Secção do Plano, Orçamento e Contratos Programa, 

da Divisão do Plano e Orçamento, do Departamento de 

Planeamento Estratégico, bem como o facto de o exercício de 

funções de chefia nesta área requerer alguém com 

conhecimentos profissionais adequados, condição 

indispensável a um eficaz desempenho, determino a 

nomeação como chefe de secção, em regime de substituição, 

do Assistente Administrativo Principal, António Manuel 

Figueiredo Nunes, pelo período de seis meses, ao abrigo do 

disposto no art. 28º, n.º 1, do DL n.º 466/79, de 7 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo DL n.º 406/82, de 27 

de Setembro, com o art. 128º, n.º 2, al. a) do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo DL n.º 442/91, 

de 15 de Novembro, alterado pelo DL n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro, com efeitos a partir de 1 de Março de 2001. 

 

Odivelas, 29 de Março de 2001 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 
(a) Manuel Varges 

 

 

 

Despacho n.º 12/PRES/DGU/2001 
 

Por meu despacho desta data, determino que as minhas 

competências, próprias e delegadas, por meu despacho de 3 

de Janeiro de 2000, no Director do Departamento de Gestão 

Urbanística, Eng.º Luis Filipe Banito Gameiro, e não 

subdelegadas nos Chefes de Divisões daquele 

Departamento, sejam asseguradas no seu período de férias 

de 02.05.2001 a 18.05.2001, pelo Arqt.º Carlos Lopes 

Cordeiro, Chefe de Divisão de Licenciamento de Obras. 

 

Odivelas, 26 de Abril de 2001 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

(a) Manuel Varges 
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ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 

 

 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 

ao abrigo da Delegação de competências. 

 

 

Data de despacho: 20.04.2001 

Autorização para pagamento à empresa Odivelcópia, da 

factura n.º 230 de 10.04.2001, no valor de 300$00, nos 

termos da informação n.º 27/JI/2001 de 18.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Autorização para pagamento à empresa Microsis, da factura 

n.º 210195 de 21.03.2001, no valor de 12.284.918$00, nos 

termos da informação n.º 908/AC/01 de 04.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Autorização para pagamento de recibos aos recenseadores 

da Póvoa de Santo Adrião, no valor de 1.077.970$00, 

referente aos Censos 2001, nos termos da informação n.º 

20/DAF/FP/2001 de 23.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Autorização para pagamento de recibos aos recenseadores 

de Odivelas, no valor de 1.584.075$00, referente aos Censos 

2001, nos termos da informação n.º 21/DAF/FP/2001 de 

23.04.2001. 

 

Data de despacho: 26.04.2001 

Autorização para pagamento aos C.T.T. – Correios de 

Portugal, da factura n.º 5000066328 de 31.03.2001, no valor 

de 3.561.915$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 49/OP/GI 

Nome: José Manuel Pina Santos 

Local: Rua da Carochia, Lote 207, 

Ramada 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 09.03.2001 

 

Processo n.º 54/OP 

Nome: Abílio Ferreira de Sousa 

Local: Rua da Fonte dos Castanheiros, nº 1-A, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 14.02.2001 

 
Processo n.º 252/OP/GI 

Nome: Carlos Alberto Cunha dos Santos 

Local: Rua São Francisco de Assis, Lote 72, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.03.2001 

 

Processo n.º 593/OP/GI 

Nome: Selene de Jesus dos Santos Vaz 

Local: Rua Adelino Amaro da Costa, Lote 130, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 09.03.2001 

 

Processo n.º 1.473/OP/GI 

Nome: João Carlos dos Santos Dias 

Local: Rua Cidade Nova de Lisboa, Lote 75, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.04.2001 
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Processo n.º 1.500/OP/GI 

Nome: Serafim Augusto Morais Ribeiro 

Local: Travessa Terra da Fonte, Lote 607, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.04.2001 

 
Processo n.º 1.520/OP/GI 

Nome: Málindo – Construção Civil e Serviços, Lda. 

Local: Rua do Chafariz, Lote 30, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 09.03.2001 

 

Processo n.º 17.532/OCP/OC 

Nome: António Francisco Lexim de Oliveira 

Local: Rua Heróis de Chaimite, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 26.11.1999 

 

Processo n.º 32.829/OCP/OC 

Nome: José da Cruz Ferreira 

Local: Bairro Alto das Arroteias, Lote 64, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 14.02.2001 

 
Processo n.º 34.237/OCP/OC 

Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da Pontinha, Lda. 

Local: Casal Novo, Lote 43-A, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.12.2000 

 

Processo n.º 34.261/OCP/OC 

Nome: Cozerel -Const. do Zêzere, Lda. 

Local: Casal Novo, Lote 9-A, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.09.2000 

 

Processo n.º 35.600/OCP/RC/OC 

Nome: José Cardoso Serra 

Local: Rua Humberto Delgado, Lote 180, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 29.08.2000 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 

 

Processo n.º 3.014 

Nome: Manuel Fortunato S. Lourenço e José Alexandre S. 

Lourenço 

Local: Rua Ilha do Porto Santo, n.º 26, 

Pontinha 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 05.04.2001 

 
Processo n.º 5.159/OCP/OC 

Nome: Nélia Maria Martins Esperança Caraça Ferreira 

Local: Praceta das Papoilas, n.º 6, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 02.04.2001 

 

Processo n.º 10.092/OCP/OC 

Nome: Manuel Joaquim Alves Moura 

Local: Bairro Casal do Bispo, Lote 409, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.03.2001 

 

Processo n.º 15.673/OCP/OC 

Nome: José António Lopes Farinha Fernandes 

Local: Rua do Gaiato, Lote 954, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 05.04.2001 

 
Processo n.º 29.724/OCP 

Nome: Arménio Sinésio Carvalho Serra 

Local: Praceta Ana de Castro Osório, n.º 1, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 27.03.2001 

 

Processo n.º 30.047/OCP 

Nome: Claudia Alexandra da Rocha Pereira 

Local: Rua Amélia Rey Colaço, Lote 70,  13º Esqº, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.03.2001 
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Processo n.º 30.351/OCP/OC 

Nome: A.J.J.B. – Construção Civil, Lda. 

Local: Quinta de S. José, Lote 2, 

Póvoa de Santo Adrião 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 35.252/OCP/OC 

Nome: Anibal Ferreira Francisco 

Local: Rua do Alegrete, Casal do Bispo, Lote 101, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.03.2001 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Carlos Alberto Gomes Lourenço 

ao abrigo do despacho de delegação e subdelegação de 

competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Informação n.º 469/DSC/DCPC/01 de 20.04.2001 

Data de despacho: 23.01.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Editora Livros do Brasil, do 

valor de 104.580$00 com IVA incluído, referente à aquisição 

de serviços de programação e divulgação da Feira do Livro 

do corrente ano. 

 

Informação n.º 132/DSC/DCPC/SAEPC de 06.04.2001 

Data de despacho: 11.04.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Distrimagem, do 

valor de 579.769$00 com IVA incluído, referente a prémios da 

II Maratona Fotográfica. 

 
Informação n.º 433/DSC/DCPC/ de 10.04.2001 

Data de despacho: 11.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Espiga Dourada, do 

valor de 60.000$00 com IVA incluído, referente a beberete da 

Exposição de Molina. 

 

 

Informação n.º 014/DSC/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Calber Gráfica, do 

valor de 91.260$00 com IVA incluído, referente ao Código do 

Associativismo. 

 

Informação n.º 046/DSC/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao restaurante “Joguiclana”, do valor de 

49.400$00 com IVA incluído, referente a almoço dos 

jornalistas. 

 

Informação n.º 147/DSC/DCPC/SAEPC de 11.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para emissão de cheque à funcionária do Instituto de 

Odivelas, Maria Adelaide Jesus Santos Ramos, no valor de 

20.000$00 isento de IVA, referente aos Roteiros Culturais. 
 
Informação n.º 451/DSC/DCPC/01 de 16.04.2001 
Data de despacho: 17.04.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à GNR, do valor de 31.260$00 
isento de IVA, referente a serviços prestados no âmbito das 
iniciativas Revista à Portuguesa e Peça de Teatro “Um 
Ouvido só Para Ele”. 
 
Informação n.º 447/DSC/DCPC/01 de 16.04.2001 
Data de despacho: 17.04.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa “O Furo”, do valor de 
89.600$00 com IVA incluído, relativo a beberete no âmbito da 
iniciativa “II Encontros de Teatro de Odivelas”. 
 
Informação n.º 449/DSC/DCPC/01 
Data de despacho: 18.04.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Nova Estética, 
do valor de 1.425.000$00 mais 17% IVA, referente à 2.ª 
tranche da execução de uma figura de cera. 
 
Informação n.º 146/DCPC/SAEPC/01 de 18.04.2001 
Data de despacho: 18.04.2001 
Assunto: Concordância com a adjudicação de cópia de 
fotografia aérea da Zona da Paiã ao Instituto Português de 
Cartografia e Cadastro, pelo valor de 12.600$00 isento de 
IVA. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
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Informação n.º 443/DSC/DCPC/01 de 18.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Carpintaria Madeibeta, do valor 

de 497.250$00 com IVA incluído, referente à aquisição de 

mobiliário para sala de imagens para o Núcleo Museológico 

Posto de Comando/MFA. 

 

Informação n.º 450/DSC/DCPC de 16.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à GNR, do valor de 47.880$00 

isento de IVA, referente á iniciativa “Filmes e Fitas”. 

 

Informação n.º 144/DSC/DCPC/SAEPC de 11.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para emissão de cheque à ordem de Dr. Eugénio Monroito, 

no valor de 50.000$00 isento de IVA, referente ao 1º Ciclo de 

Conferências do Município. 

 

Informação n.º 442/DSC/DCPC/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Jomarques, do valor de 

293.000$00 mais 17% IVA, referente à aquisição de 

mobiliário para recepção para o Núcleo Museológico Posto de 

Comando/MFA. 

 

Informação n.º 152/DSC/DCPC/SAEPC de 18.04.2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Chiado Terrasse Filmes, do valor 

de 400.000$00 com IVA incluído, referente à divulgação do 

município de Odivelas através da Longa-Metragem 

“Nostalgia”. 

 

Informação n.º 471/DSC/DCPC/01 de 20.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Concordância com a adjudicação de montagem de 

vídeo à empresa Com Som, pelo valor de 52.500$00 mais 

IVA 17%. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação. 

 

Informação n.º 470/DSC/DCPC de 20.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Concordância com a adjudicação de execução de 

doze conjuntos em acrílico à empresa Lubás Soc. , CRL, pelo 

valor de 42.000$00 mais 17% IVA. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 0472/DSC/DCPC/01 de 20.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de comando para 

ecrã à empresa PAUTRAM, pelo valor de 68.500$00 mais 

17%IVA. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação. 

 

Informação n.º 461/DSC/DCPC/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Espiga Dourada, do 

valor de 84.000$00 com IVA incluído, referente a beberete no 

âmbito da iniciativa “Miúdos e Graúdos”. 

 
Informação n.º 460/DSC/DCPC/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Associação de Artesãos D. 

Dinis, do valor de 192.000$00 isento de IVA no âmbito da 

iniciativa “Miúdos e Graúdos”. 

 

Informação n.º 455/DSC/DCPC de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à Lusomundo, do valor total de 

108.722$00 com IVA incluído referente à iniciativa “Filmes e 

Fitas”. 

 

Informação n.º 466/DSC/DCPC/01 de 20.01.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Vachier e Associados, 

do valor de 877.500$00 com IVA incluído referente ao Dia 

Mundial do Teatro. 

 
Informação n.º 464/DSC/DCPC/01 de 20.01.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento da factura da Campanha Publicitária da 

Nostalgia no valor de 176.436$00 com IVA incluído, no 

âmbito do Dia Mundial do Teatro. 
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Informação n.º 465/DSC/DCPC/01 de 20.01.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à RNA, do valor de 48.204$00 

com IVA incluído, referente a Campanha Publicitária, no 

âmbito do Dia Mundial do Teatro. 

 

Informação n.º 479/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à A3m, do valor 

de 95.355$00 referente à elaboração de cartazes, catálogos, 

convites e folhetos. 

 

Informação n.º 482/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a Joaquim 

Maralhas, do valor de 30.000$00, referente à apresentação 

do 25 de Abril. 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

Informação n.º 363/BMDD/01 de 10.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Literária Fluminense, 

do valor de 301.193$00 com IVA incluído, referente à 

Biblioteca D.Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 361/BMDD/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa LX Corte, do valor de 

22.932$00 com IVA incluído, referente à Biblioteca Municipal 

D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 
Informação n.º 362/BMDD/01 de 10.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Editora Livros Horizonte, do 

valor de 19.0887$00 com IVA incluído, referente à Biblioteca 

Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

 

Informação n.º 360/BMDD/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Grupo os Farpas, do valor de 800.000$00 

isento de IVA, referente a representação de Lírica de João 

Mínimo no Festival de Poesia de Língua Portuguesa. 

 

Informação n.º 369/BMDD/01 de 11.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Press Forum, do valor 

de 3.000$00 com IVA incluído, referente à assinatura de 

revista. 

 

Informação n.º 373/BMDD/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Domingos Castro, do valor de 

47.250$00 com IVA incluído referente à aquisição de obras 

para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 
Informação n.º 374/BMDD/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Sociedade Portuguesa de 

Autores, do valor de 12.300$00 isento de IVA, referente à 

iniciativa “Notas Musicais”, concertos comentados pelo 

Maestro António Vitorino D’Almeida. 

 

Informação n.º 372/BMDD/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Ferreira e Bento, do 

valor de 6.264$00 com IVA incluído, referente a assinatura de 

revista. 

 
Informação n.º 378/BMDD/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Grupo de Teatro Independente de Oeiras, 

do valor de 110.000$00 isento de IVA, referente ao Teatro 

Infantil 2001 “O Tio das Maravilhas”. 

 

Informação n.º 386/BMDD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 
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Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Revista Temas, do valor de 

7.000$00 com IVA incluído referente a assinatura de Revista. 

 
Informação n.º 384/BMDD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à Papelaria Cruzeiro, do valor de 

50.610$000 com IVA incluído referente à aquisição de 

periódicos. 

 

Informação n.º 385/BMDD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Cidades e Municípios Editora, 

do valor de 5.714$00 com IVA incluído referente a assinatura 

de revista. 

 

Informação n.º 381/BMDD/01 de 18.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à Sociedade Portuguesa de Autores, do 

valor de 60.000$00 isento de IVA, referente à  participação do 

escritor António Torrado no Programa “Os Escritores nas 

Escolas”. 

 

Informação n.º 380/BMDD/01 de 18.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Edideco, do valor de 11.160$00 

com IVA incluído referente a assinatura de revista. 

 

Informação n.º389/BMDD/01 

Data de despacho: 26.04.2001 

Assunto: Concordância com o pagamento à empresa Livros 

Quetzal – Sociedade Editora e Livreira, S.A., do valor de 

93.253$00 referente ao Núcleo da Pontinha. Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para os devidos 

efeitos. 

 
Informação n.º 375/BMDD/01 

Data de despacho: 26.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a dois 

contadores Jorge Serafim e José Craveiro, do valor de 

40.000$00, referente à iniciativa “Ao Sabor dos Contos”. 

 

Informação n.º 390/BMDD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Guia 

Produções Culturais, Lda., do valor de 1.200.000$00 mais 

IVA referente a um espectáculo “Arte de provar e tanger”. 

 
Informação n.º 391/BMDD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Pressmundo, 

do valor de 4.400$00 referente a assinatura de revistas.  

 

 

 

DESPORTO 
 

Informação n.º 481/DSC/DD/SADD/01 de 04.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Autorização para aquisição de serviço montagem 

desmontagem tendas, no âmbito da iniciativa “10 Km 

Odivelas”. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação. 

 

Informação n.º 482/DSC/DD/01 de 04.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Autorização para aquisição de t-shirt’s, no âmbito 

da iniciativa “Descobrir o Concelho de Odivelas, 2º Passeio 

em Cicloturismo”. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação. 

 
Informação n.º 486/DSC/DD/SADD/01 de 05.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Autorização para divulgação da iniciativa “XXI 

Torneio Internacional Futebol Infantil, Torneio Rui Águas”, na 

Rádio Nova Antena, pelo valor de 60.480$00 com 17% IVA 

incluído. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação. 

 

Informação n.º 499/DSC/DD/SADD/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 11.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Calber Gráfica, do 

valor de 99.450$00 com IVA incluído, referente ao XXI 

Torneio Internacional de Futebol Infantil, Torneio Rui Águas. 
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Informação n.º 510/DSC/DD/01 de 11.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Lavandaria Monoprezzo, do 

valor de 15.750$00 com IVA incluído, referente à Quinta das 

Águas Férreas. 

 

Informação n.º 513/DSC/DD/SADD/01 de 11.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Turistejo, do valor de 

57.500$00 com IVA incluído, referente à deslocação GROB: 

Figueira da Foz. 

 

Informação n.º 511/DSC/DD/01 de 11.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa K Brinde, do valor de 48.438$00 

com IVA incluído, referente à aquisição de troféus, no âmbito 

da iniciativa Campeonatos Nacionais de Xadrez Sub 18 e Sub 

20. 

 

Informação n.º 532/DSC/DD/SADD/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Autorização para aquisição de serviço montagem e 

desmontagem de tendas, adjudicação à empresa Tuaregue, 

pelo valor de 35.100$00 com 17% IVA, no âmbito da iniciativa 

“Open de Ténis do Concelho de Odivelas”. Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Informação n.º 534/DSC/DD/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação à empresa LX Corte 

da aquisição de placa de K-line decorativa, pelo valor de 

56.160$00 com IVA incluído. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para cabimentação. 

Informação n.º 531/DSC/DD/SADD/01 de 16.04.2001 

 

 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Grupitel, do valor de 206.173$00 

com IVA incluído, referente a aluguer de gerador no âmbito 

da iniciativa “Gala dos Campeões”. 

 

 

Informação n.º 542/DSC/DD/SADD/01 de 18.04.2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação à empresa PMG da 

aquisição t-shirt’s, pelo  valor de 88.312$00 com 17% IVA, no 

âmbito da iniciativa “Open Concelho de Odivelas”. Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Informação n.º 544/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação à empresa Kbrinde 

da aquisição de troféus / lembranças pelo valor de191.295$00 

com 17% de IVA incluído, no âmbito da iniciativa “2ª Festa da 

Ginástica”. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 550/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Casa Senna, do valor de 

168.240$00 com IVA incluído, no âmbito dos Centros de 

Treino. 

 

Informação n.º 549/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Casa Senna, do valor de 

95.063$00 com IVA incluído, no âmbito dos Centros de 

Treino. 

 
Informação n.º 548/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Casa Senna, do valor de 

189.189$00 com IVA incluído, no âmbito dos Centros de 

Treino. 

 

 

Informação n.º 562/DSC/DD/SADD/01 de 20.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso no valor de 34.115$00 com 

IVA incluído, ao Prof. Mário Costa relativo a despesas de 

refeições no âmbito da iniciativa “Desporto Sénior”. 
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Informação n.º 551/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Lisboaplásticos, do valor de 

344.963$00 com IVA incluído, referente à aquisição de sacos 

de plástico para a Divisão do Desporto. 

 
Informação n.º 553/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Xistarca, do valor de 596.700$00 

com IVA incluído, referente à aquisição de um Kit de 

Informação Atletismo. 

 

Informação n.º 552/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa K Brinde, do valor de 931.320$00 

com IVA incluído, referente à aquisição de Troféus. 

 

Informação n.º 545/DSC/DD/01 de 19.04.2001 

Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Sar e Estampe, do valor de 

345.150$00 com IVA incluído, referente à aquisição de t-

shirt’s no âmbito da iniciativa “Desporto Sénior”. 

 

Informação n.º 572/DSC/DD/01 de 23.04.2001 

Data de despacho: 24.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa P.M.G, do valor de 

201.123$00 com IVA incluído, referente ao 2º Troféu das 

Colectividades. 

 
Informação n.º 571/DSC/DD/01 de 23.04.2001 

Data de despacho: 24.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à AFF, do valor de 208.553$00 

com IVA incluído, referente aos Centros de Treino. 

 
Informação n.º 573/DSC/DD/01 de 23.04.2001 

Data de despacho: 24.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Leite & Mesquita, do 

valor de 3.594$00 com IVA incluído, referente à aquisição de 

material para diversas iniciativas da Divisão do Desporto. 

 

Informação n.º 569/DD/01 de 23.04.2001 

Data de despacho: 24.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Tuaregue, do valor de 35.100$00 

com IVA incluído referente à montagem e desmontagem de 

tendas da Calisto Corse Equipe. 

 
Informação n.º 575/DSC/DD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Astrografe, do 

valor de 222.300$00, referente  à execução de brochuras. 

 
Informação n.º 576/DSC/DD/SADD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a Maria Graciete 

Rodrigues dos Santos Quintanilha, do valor de 120.000$00, 

referente à Gala dos Campeões.  

 

Informação n.º 578/DSC/DD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Transportadora 

Central da Pontinha, do valor de 98.280$00, referente ao 2.º 

Troféu das Colectividades. 

 

Informação n.º 579/DSC/DD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à KBrinde, do 

valor de 93.717$00, referente ao 2.º Troféu das 

Colectividades. 

 
Informação n.º 580/DSC/DD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à PMG-Acreditar, 

do valor de 916.110$00, referente ao 2.º Troféu das 

Colectividades. 

 

Informação n.º 581/DSC/DD/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à PMG-CAC, do 

valor de 123.435$00, referente à Dinamização de grandes 

iniciativas desportivas.  
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 

Informação n.º 439/DSC/DEJ/SAEP/01 de 28.03.2001 

Data de despacho: 29.03.2001 

Assunto: Acerto de verba transferida para pagamento do 3º 

trimestre dos Transportes Escolares do ano 2000 Junta da 

Freguesia de Famões. 

“No âmbito dos Transportes Escolares foi necessário no final 

do 3º trimestre (Abril, Maio e Junho) do ano 2000 transferir 

para a Junta de Freguesia de Famões 2$00. Por ser uma 

quantia pouco significativa esta Divisão efectuou o 

pagamento directamente à Junta de Freguesia.” Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para os devidos 

efeitos. 

 
Informação n.º 458/DSC/DEJ/SJ/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 10.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso no valor de 50.512$00 com 

IVA incluído, a Maria Madalena Duarte Valente,no âmbito da  

OdivelJovem. 

 

Informação n.º 496/DSC/DEJ/SJ/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento ao Jorna Blitz, do valor de 

86.580$00 com IVA incluído, referente à Odiveljovem. 

 

Informação n.º 511/DSC/DEJ/SJ/01 de 11.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Castro & Dália, do valor de 

18.400$00 com IVA incluído, referente à aquisição  de 

periódicos para a Loja Jovem. 

 

Informação n.º 514/DSC/DEJ/SJ de 11.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento do valor de 169.775$00 isento de IVA, 

referente à aquisição de serviços da PSP, no âmbito da 

OdivelJovem. 

 
Informação n.º 521/DSC/DEJ/SJ/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à PSP, do valor de 34.182$00 isento de IVA, 

referente a serviços prestados na inauguração da Loja Jovem 

da Pontinha. 

 
Informação n.º 522/DSC/DEJ/SJ de 16.04.2001 

Data de despacho: 17.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de serviço à PSP, no valor de 116.300$00 

isento de IVA, referente à OdivelJovem. 

 
Informação n.º 540/DSC/DEJ/SAEP/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Arca dos Sonhos, do 

valor de 85.000$00 com IVA incluído, no âmbito da 

comemoração do Dia Mundial da Criança. 

 

Informação n.º 547/DSC/DEJ/SAEP/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para realização de transferência para a Junta da Freguesia da 

Póvoa de Santo Adrião, do valor de 369.255$00 com IVA 

incluído, referente ao 3º trimestre dos Transportes Escolares. 

 

Informação n.º 548/DSC/DEJ/SAEP de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para realização de transferência para a Junta da Freguesia da 

Pontinha, do valor de 530.325$00 com IVA incluído, referente 

ao 3º trimestre dos Transportes Escolares. 

 
Informação n.º 552/DSC/DEJ/SJ de 18.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Sociedade Portuguesa de 

Autores, do valor de 38.200$00 referente a concerto dos Polo 

Norte e baile do Dia dos Namorados, no âmbito da 

OdivelJovem. 

 

 
Informação n.º 549/DSC/DEJ/SAEP de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para realização de transferência para a Junta da Freguesia da 

Ramada, do valor de 216.390$00 com IVA incluído, referente 

ao 3º trimestre dos Transportes Escolares. 
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Informação n.º 536/DSC/DEJ/SJ de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Grupitel, do valor de 22.402$00 

mais 17% IVA, referente à OdivelJovem, Banda Polo Norte. 

 

Informação n.º 545/DSC/DEJ/SAEP de 18.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para realização de transferência para a Junta da Freguesia de 

Caneças, do  valor de 119.745$00 com IVA incluído, referente 

ao 3º trimestre dos Transportes Escolares. 

 
Informação n.º 544/DSC/DEJ/SAEP de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para realização de transferência para a Junta da Freguesia do 

Olival Basto, do valor de 389.280$00 com IVA incluído, 

referente ao 3º trimestre dos Transportes Escolares. 

 

Informação n.º 543/DSC/DEJ/SAEP de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para realização de transferência para a Junta da Freguesia de 

Caneças, do valor de 119.745$00 com IVA incluído, referente 

ao 3º trimestre dos transportes escolares. 

 

Informação n.º 053/DEJ/SJ/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Novas Aventuras, do 

valor de 342.225$00 com IVA incluído, no âmbito da 

OdivelJovem. 

 
Informação n.º 531/DSC/DEJ/SJ/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Tuaregue, do valor de 46.800$00 

com IVA incluído, referente ao serviço de montagem de 

tendas, no âmbito da Loja Jovem da Pontinha. 

 

Informação n.º 529/DSC/DEJ/SJ/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à GNR, do valor de 23.445$00 isento de IVA, 

referente a serviços prestados no âmbito da OdivelJovem. 

 

Informação n.º 528/DSC/DEJ/SJ/01 de 16.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à PSP, do valor de 23.445$00 isento de IVA, 

referente a serviços prestados no âmbito da OdivelJovem. 

 

Informação n.º 530/DSC/DEJ/SJ/01 de 17.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa LX Corte, do valor de 

14.625$00 com IVA incluído no âmbito da Loja Jovem da 

Pontinha. 

 
Informação n.º 557/DSC/DEJ/SAEP/01 de 18.04.2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Balãomania, do valor de 

491.895$00, referente à aquisição de balões no âmbito do Dia 

Mundial da Criança. 

 

Informação n.º 555/DSC/DEJ/SJ de 18.04.2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Assunto: Oficinas da Páscoa – Pedido de Reembolso ao 

Técnico João Guardado o valor de 1.570$00 com IVA incluído 

 
Informação n.º 559/DSC/DEJ/SAEP/01 de 18.04.2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento aos Serviços Municipalizados de Loures, do 

valor de 23.798$00 com IVA incluído, referente a 

desentupimento das caixas da Escola 2º e 3º Ciclos da 

Ramada. 

 

Informação n.º 560/DSC/DEJ/SAEP/01 de 18.04.2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para realização da transferência para a Junta da Freguesia de 

Famões, referente ao pagamento do 3º trimestre dos 

Transportes Escolares  

 
Informação n.º 554/DSC/DEJ/SJ de 19.04.2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à GNR, do valor de 32.250$00 

isento de IVA, no âmbito da OdivelJovem. 
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Informação n.º 570/DSC/DEJ/SJ/01 

Data de despacho: 26.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à ZOLDE, do 

valor de 2.433.600$00, referente a aquisição de 16 painéis 

informativos. 

 

 

 

 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Carlos Alberto Gomes Lourenço 

ao abrigo do despacho de delegação e subdelegação de 

competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Data de despacho: 11.04.2001 

Assunto: Pagamento, da factura n.º 21/1100715 com registo 

do M.O. n.º 17548 de 29.03.2001, no valor de 5.689.944$00, 

à Mercedes – Benz Portugal, referente a aquisição de um 

veículo. 

 

Data de despacho: 11.04.2001 

Assunto: Pagamento, da factura n.º 1F731282 01, no valor 

de 4.433.715$00, à IVECO Portugal Comércio de Veículos 

Industriais, Lda., referente à aquisição de três viaturas. 

 

Informação n.º 169/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Climatorres-Ar 

Condicionado, Lda., do valor de 5.808.831$00 referente ao 

sistema de climatização da Loja Jovem da Pontinha. 

 

Informação n.º 29/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 23.01.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de uma máquina de 

café e de um reservatório de água para as instalações da 

Divisão de Transportes e Oficinas sitas na Ramada. 

 

Informação n.º 21/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 04.01.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

a solicitação de cabimentação prévia para aquisição de 

cheques auto no valor de 900.000$00. 

 

Informação n.º 671/DTO/DTO/2000 

Data de despacho: 15.01.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento de facturas à Auto Industrial, 

no valor de 309.435$00 (inferior ao cabimentado dado que 

foram contabilizadas apenas seis dias e não sete), referente à 

renovação do aluguer de viaturas. 

 

Informação n.º 012/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 19.01.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para recabimentação e pagamento das facturas n.ºs 9185 e 

9358, no valor de 387.855$00, à 36Arte – Decoração por 

computador, Lda., referente à decoração de montras em vinil 

térmico e símbolos do Município em várias instalações. 

 
Informação n.º 33/DTO/2001 

Data de despacho: 29.01.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de 500 postais de 

aniversário. 

 

Informação n.º 37/DTO/2001 

Data de despacho: 31.01.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de dois armários. 

 
Informação n.º 40/DTO/2001 

Data de despacho: 02.02.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição e pedido de 

pagamento de factura à EXPANDIMAC – Publicidade, 

Imagem e Serviços, Lda., no valor 149.994$00, de referente a 

cinquenta relógios. 

 

Informação n.º 11/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 02.02.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de facturas a João A. Alva Domingues, 

Materiais de Construção Civil Ferramentas, Lda., no valor de 

829.767$00, em aditamento à informação n.º 326 / DTO / 

DMIM 

 
 

Informação n.º 24/DTO/2001 

Data de despacho: 09.02.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento de factura, no valor de 

1.000.000$00, à Ti Saloia, referente à aquisição de 

combustível. 
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Informação n.º 22/DTO/2001 

Data de despacho: 13.02.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento da factura n.º 0760, no valor de 79.472$00, à 

Auto Abastecedora da Paiã, referente à aquisição de 

combustível. 

 
Informação n.º 44/DTO/2001 

Data de despacho: 14.02.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para emissão de cheque no valor de 3.800$00 à ordem da 

revista “Segurança”, referente a renovação da assinatura. 

 
Informação n.º 668/DTO/DTO/2000 

Data de despacho: 14-02-2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de facturas, à Auto Industrial, no valor de 

554.141$00, referente à renovação do aluguer de automóveis 

 
Informação n.º 046/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 14.02.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa ADLIS – Projectos e 

Construções, Lda., do valor de 516.031$00, referente a auto 

medições para execução de vários trabalhos nas instalações 

do Município de Odivelas. 

 

Informação n.º 55/DTO/2001 

Data de despacho: 16.02.2001 

Assunto: Aquisição de mobiliário à Faxcópia, Lda. – 

Comércio de Equipamentos de Escritório. 

 

Informação n.º 57/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 16.02.2001 

Assunto: Aquisição de uma máquina de café e reservatório 

de água. 

 
Informação n.º 58/DTO/2001 

Data de despacho: 16.02.2001 

Assunto: Aquisição de lenços de papel. 

 

Informação n.º 056/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 16.02.2001 

Assunto: Envio da facturas n.ºs 230 e 236 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, par pagamento do valor de 

406.383$00, à empresa F.J.T. Arquitectos, Lda., referente à 

elaboração do projecto de execução da nova régie do 

Auditório Intermunicipal do Centro Cultural da Malaposta. 

 

Informação n.º 23/DTO/2001 

Data de despacho: 19.02.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de notas de crédito, no valor de 55.195$00, 

à Oásis, referente à aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 664/DTO/DTO/ 2000 

Data de despacho: 19.02.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de facturas, no valor de 300.702$00, à 

Turiscar, referentes a renovação do aluguer de automóveis. 

 

Informação n.º 62/DTO/2001 

Data de despacho: 21.02.2001 

Assunto: Aquisição de quadros para decoração de alguns 

gabinetes. 

 

Informação n.º 072/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 23.02.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 0126 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento à empresa 

Abílio & Luís – Serralharia e Montagem Eléctricas Lda., no 

valor de 666.900$00, referente ao fornecimento e montagem 

de trabalhos de serralharia para a escola nº8 de Odivelas. 

 
Informação n.º 071/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 28.02.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 0125 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento à empresa 

Abílio & Luís –Serralharia e Montagens Eléctricas Lda., do 

valor de 585.000$00, referente ao fornecimento e montagem 

de trabalhos de serralharia no Pavilhão Municipal de 

Odivelas. 

 
 

Informação n.º 73/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 01.03.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 61 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Carlos A. O. Ramalho, Instalações Eléctricas, do valor de 

356.850$00, referente ao fornecimento para iluminação 

exterior do memorial “o Cruzeiro”, situado em Odivelas. 
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Informação n.º 70/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 06.03.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 1460 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento à empresa 

ADLIS – Projectos e Construções Lda., do valor de 

4.645.666$00, referente ao fornecimento e montagem de 

material eléctrico das instalações do CIAC na Póvoa de Santo 

Adrião. 

 
Informação n.º 11/DTO/DTO/ST/GPM/2001 

Data de despacho: 07.03.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Barraqueiro, do 

valor de 77.096$00, referente a combustível do autocarro com 

a matrícula 66-20-QT. 

 

Informação n.º 23/DTO/2001 

Data de despacho: 08.03.2001 

Assunto: Envio de nota de crédito para pagamento, do valor 

de 144.187$00, à empresa OÁSIS Combustíveis e 

Lubrificantes, referente a aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 53/DTO/2001 

Data de despacho: 08.03.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 212 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Hotelcar, do valor de 76.493$00, referente à aquisição de 

combustível. 

 

Informação n.º 67/DTO/2001 

Data de despacho: 12.03.2001 

Assunto: Aquisição de equipamento para instalações da 

Arroja. 

 

Informação n.º 67/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 12.03.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Auto Industrial, do 

valor de 332.485$00, referente a renovação do aluguer de 

automóveis. 

 

Informação n.º 89/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 15.03.2001 

Assunto: Envio ao departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Adlis – Projectos e Construções 

Lda., do valor de 940.275$00, referente a auto de medição de 

trabalhos para execução de alterações no Departamento 

Sociocultural, na Rua José Gomes Monteiro, n.º 3 D.º, Lote B. 

 
Informação n.º 63/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 20.03.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Turiscar, do valor de 

300.702$00, referente a renovação do aluguer de automóveis 

 
Informação n.º 68/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 20.03.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Auto Industrial, do 

valor de 554.141$00, referente à renovação do aluguer de 

automóveis. 

 

Informação n.º 16/DTO/DTO/ST/GPM/2001 

Data de despacho: 20.03.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Barraqueiro, do 

valor 32.892$00, referente a combustível do autocarro com a 

matrícula 66-20-QT. 

 

Informação n.º 24/DTO/2001 

Data de despacho: 22.03.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Ti Saloia, do valor 

de 262.768$00, referente à aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 122/DTO/DMIM72001 

Data de despacho: 22.03.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 1359 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Manuel Esteves Moreira, Lda., do valor de 1.160.640$00, 

referente ao fornecimento e montagem de material eléctrico e 

carpintarias no Jardim de Infância nº1 de Odivelas, na 

Codivel. 

 

Informação n.º 123/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 22.03.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 1467 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Adlis 

– Projectos e Construções, Lda., do valor de 585.831$00, 

referente à execução de vários trabalhos na Rua Guilherme 

Gomes Fernandes em Odivelas. 
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Informação n.º 22/DTO/2001 

Data de despacho: 23.03.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 0782 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Auto 

Abastecedora de Combustíveis da Paiã, Lda., do valor de 

116.615$00, referente à aquisição de combustível. 

 
Informação n.º 288/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação do valor de 189.450$00, referente à 

renovação do aluguer de automóveis, à empresa Auto 

Industrial. 

 

Informação n.º 164/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 694 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa MVA 

– Metalúrgica Vítor Assis, do valor de 964.080$00, referente 

ao fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio 

lacado no núcleo de leitura da Pontinha. 

 
Informação n.º 230/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Auto Industrial, do 

valor de 982.677$00, referente a renovação do aluguer de 

viatura. 

 

Informação n.º 289/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 20.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação do valor de 332.485$00, referente à 

renovação do aluguer de automóveis, à empresa Auto 

Industrial 

 

Informação n.º 290/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 22.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação do valor de 332.484$00, referente à 

renovação do aluguer de automóveis, à empresa Auto 

Industrial. 

 
Data de despacho: 23.04.2001 

Assunto: Pagamento das facturas n.º 0217 e 0220, no valor 

de 287.628$00, à empresa Hotelcar. 

 

Informação n.º 291/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 24.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação do valor de 554.140$00, referente à 

renovação do aluguer de automóveis, à empresa Auto 

Industrial. 

 
Informação n.º 171/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 0186 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 3N – 

Sociedade de Construções, Lda., do valor de 1.076.400$00, 

referente ao fornecimento de placas de gesso cartonado nas 

instalações da loja jovem da Pontinha. 

 

Informação n.º 173/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 3153 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

ZOLDE – Imagem e Comunicação, Lda., do valor de 

982.800$00, referente ao fornecimento de placas 

identificativas do núcleo de leitura da Pontinha. 

 

Data de despacho: 27.04.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 100202 / 2 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Ti 

Saloia, do valor de 168.253$00. 

 

 

 
 

TURISMO 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Informação n.º 58/DAE-DT/SMC de 02.04.2001 

Data de despacho: 02.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 24110084, no valor de 52.650$00 

com taxa de IVA incluído, à firma Jornal O Dia, no âmbito da 

iniciativa “Viagens da Minha Terra”. 
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Informação n.º 59/DAE-DT/SMC de 02.04.2001 

Data de despacho: 02.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 1872, no valor de 100.000$00, com 

taxa de IVA incluído, à firma Jornal Publituris, no âmbito da 

iniciativa “Viagens da Minha Terra”. 

 

Informação n.º 43/DT/SC 

Data de despacho: 02.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 02795 no valor de 

52.050$00, com taxa de IVA incluído, ao restaurante O 

Barrote Atiçado, no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico 

de Odivelas. 

 
Informação n.º 44/DT/SC 

Data de despacho: 03.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 20896, no valor de 

12.590$00, com taxa de IVA incluído, ao restaurante O 

Rocha, no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de 

Odivelas. 

 

Informação n.º 46/DT/SC 

Data de despacho: 04.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 10014535, no valor 

de 300.105$00, com taxa de IVA incluído, ao Jornal Correio 

da Manhã, no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de 

Odivelas. 

 

Informação n.º 47/DT/SC 

Data de despacho: 04.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 4391, no valor de 

70.200$00, com taxa de IVA incluído, ao Jornal Nova 

Odivelas, no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de 

Odivelas. 

 
Informação n.º 60/DAE-DT/SMC de 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 172 no valor de 60.372$00, com 

taxa de IVA incluído, à Rádio Nova Antena, no âmbito da 

iniciativa “Viagens da Minha Terra”. 

 

 

Informação n.º 61/DAE-DT/SMC DE 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 0358, no valor de 

28.665$00, com taxa de IVA incluído, apresentando uma 

retenção de 20% (4.900$00) traduzindo-se no valor líquido de 

23.765$00, no âmbito da iniciativa “Viagens da Minha Terra”. 

 

Informação n.º 62/DAE-DT/SMC DE 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 0773 no valor de 15.600$00, com 

taxa de IVA à Pastelaria Faruque, no âmbito da iniciativa 

“Viagens da Minha Terra”. 

 
Informação n.º 63/DAE-DT/SMC DE 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 0064, no valor de 113.200$00, com 

taxa de IVA incluído, à Top Trapos, no âmbito da iniciativa 

“Viagens da Minha Terra”. 

 

Informação n.º 64/DAE-DT/SMC de 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 0065 com isenção de IVA, à Top 

Trapos, no âmbito da iniciativa “Viagens da Minha Terra”. 

 

Informação n.º 65/DAE-DT/SMC de 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 00775, no valor de 13.000$00 com 

IVA incluído à Pastelaria Fraque, no âmbito da iniciativa 

“Viagens da Minha Terra”. 

 

Informação n.º 29/DT/MP DE 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

Cabimentação e pagamento da factura n.º 2382, no valor de 

19.750$00, com taxa de IVA incluído, à loja Foto Graça no 

âmbito das atribuições da Divisão de Turismo. 

 
Informação n.º 38/DT/SC 

Data de despacho: 05.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 22917, no valor de 

17.090$00, com taxa de IVA incluído, ao restaurante O Retiro 
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de Falcão, no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de 

Odivelas. 

 

Informação n.º 71/DAE-DT/SMC de 19.04.2001  

Data de despacho: 19.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 011, no valor de 11.000$00, isento 

de IVA, ao guia intérprete João Paulo Henriques, no âmbito 

da iniciativa “Viagens da Minha Terra”. 

 
Informação n.º 72/DAE-DT/SMC de 19.04.2001 

Data de despacho: 19.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 0066, no valor de 108.200$00, 

isento de IVA, à artesã Antonieta Sotto Mayor, no âmbito da 

iniciativa “Viagens da Minha Terra”. 

 

Informação n.º 59/DT/SC 

Data de despacho: 19.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 31-101393, no valor de 213.233$00, 

com taxa de IVA incluído, ao jornal Público – Comunicação 

Social, S.A., no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de 

Odivelas. 

 
Informação n.º 60/DT/SC 

Data de despacho: 19.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 925, no valor de 99.450$00, com 

taxa de IVA incluído, ao jornal TURISVER – SOGAE – 

Editora, Lda., no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de 

Odivelas. 

 

Informação n.º 61/DT/SC 

Data de despacho: 19.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 19133, no valor de 

20.780$00, com taxa de IVA incluído, ao restaurante O 

Telheiro do Adriano, no âmbito do 2º Concurso de 

Gastronómico de Odivelas. 

 

Informação n.º 62/DT/SC 

Data de despacho: 19.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação e pagamento da factura n.º 0385, no valor de 

11.030$00, com taxa de IVA incluído, ao restaurante Patuleia, 

no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de Odivelas. 

Informação n.º 68/DT/SC 

Data de despacho: 24.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 29, no valor de 376.565$00, com 

taxa de IVA incluído, à empresa XPRESS - Comunicação e 

Design, no âmbito do 2º Concurso de Gastronómico de 

Odivelas. 

 

Informação n.º 69/DT/SC 

Data de despacho: 24.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 195, no valor de 54.288$00, com 

taxa de IVA incluído, à empresa INVESMEIOS – Soc. 

Investimentos em Meios Publicitários, Lda., no âmbito do 2º 

Concurso de Gastronómico de Odivelas. 

 
Informação n.º 70/DT/SC 

Data de despacho: 24.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 4506, no valor de 70.200$00, com 

taxa de IVA incluído, à empresa RODIPRESS – Edição e 

Prestação de Serviços Unipessoal, Lda., no âmbito do 2º 

Concurso de Gastronómico de Odivelas. 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Informação n.º 59/TN/2001 de 13.03.2001 

Data de despacho: 20.03.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro pedido de 

emissão de cheque no valor de 112.000$00 com taxa de IVA 

incluído, para pagamento de Ficheiro Central de Pessoas 

Colectivas ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas, no 

âmbito da Divisão de Estudos e Planeamento 
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APOIO AO INVESTIMENTO E AO EMPREGO 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Informação n.º 419/DAIE/SC de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 4232 de 16.02.2001, à empresa 

“Rodipress/Jornal Nova Odivelas”, no valor de 70.200$00 com 

IVA incluído à taxa de 17%, referente à iniciativa “2º Concurso 

de Montras do Município de Odivelas”. 

 

Informação n.º 424/DAIE/PG de 09.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 034 de 23.03.2001, no valor de 

80.000$00 com isenção de pagamento de IVA, a “Sónia Iria”, 

referente à iniciativa “2º Concurso de Montras do Município 

de Odivelas”. 

 

Informação n.º 425/DAIE/PG de 09.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento do recibo verde com n.º 0726468 de 27.03.2001, 

a “Claúdia Camacho”, no valor de 100.000$00 com isenção 

de pagamento de IVA, referente à iniciativa “2º Concurso de 

Montras do Município de Odivelas”. 

 
Informação n.º 420/DAIE/SC de 06.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 122 de 22.02.2001, à empresa 

“Invesmeios/Rádio Nova Antena”, no valor de 96.876$00 com 

IVA incluído à taxa de 17%, referente à iniciativa “2º Concurso 

de Montras do Município de Odivelas”. 

 

Informação n.º 421/DAIE/SC de 06.04.2001 

Data de despacho: 16.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 25471 de 27.02.2001, à empresa 

“Jornal A Bola” no valor de 163.391$00 com IVA incluído à 

taxa de 17%, referente à iniciativa “2º Concurso de Montras 

do Município de Odivelas”. 

 
Informação n.º 426/DAIE/PG de 11.04.2001 

Data de despacho: 18.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 002408 de 27.03.2001, à empresa 

“Orligrafe Produções Gráficas, Lda” no valor de 490.815$00 

com IVA incluído à taxa de 17%, referente à iniciativa 2º 

Concurso de Montras do Município  

 

 

 

 
 

GESTÃO DE PROJECTOS 
COMPARTICIPADOS 

 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Informação n.º 74/DGPC/SP de 04.04.2001  

Data de despacho: 06.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação à empresa Confusão Total – Produção e 

Realização de Espectáculos, Lda., do valor total de 

980.000$00 (novecentos e oitenta mil escudos), mais IVA à 

taxa legal, referente ao Serviço de animação de rua para as 

Comemorações do Dia das Comunidades e Inauguração do 

Espaço Europa. 

 

Informação n.º 083/DGPC/CC de 16.04.2001  

Data de despacho: 18.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 51 de 11 de Abril de 2001, da 

empresa X-Press – Comunicação e Design, Lda., no valor de 

1.137.416$00 (um milhão, cento e trinta e sete mil, 

quatrocentos e dezasseis escudos), com IVA incluído, 

referente à aquisição de serviço de concepção, design, 

execução, impressão, montagem e desmontagem de 

elementos decorativos para Seminário “A Importância das 

Parcerias no Desenvolvimento Local e Regional”. 
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Informação n.º 085/DGPC/CC de 18.04.2001 

Data de despacho: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 37 de 02 de Abril 

de 2001 da empresa X-Press – Comunicação e Design, Lda., 

no valor de 1.219.830$00 (um milhão, duzentos e dezanove 

mil, oitocentos e trinta escudos), com IVA inclkuído, referente 

à aquisição de serviço de fornecimento do n.º 1 da Newsletter 

de divulgação da Divisão de Gestão de Projectos 

Comparticipados. 

 

Informação n.º 092/DGPC/CC de 24.04.2001 

Data de despacho: 26.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 4230 de 16 de Fevereiro de 2001 

da empresa Rodipress – Edição e Prestação de Serviços 

Unipessoal, Lda., no valor de 70.200$00 (setenta mil e 

duzentos escudos), com IVA incluído, referente à inserção de 

publicidade no jornal Nova Odivelas relativo ao Seminário “A 

Importância das Parcerias no Desenvolvimento Local e 

Regional”. 

 

Informação n.º 093/DGPC/CC de 24.04.2001  

Data de despacho: 26.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação à empresa Vidraria Mil e Um, Lda., do valor de 

47.538$00 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito 

escudos), mais IVA à taxa legal, referente à aquisição de 

molduras para melhor conservação de cartazes de promoção 

do Seminário “A Importância das Parcerias no 

Desenvolvimento Local e Regional”. 

 

 

 
 

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 520/MO-DOM 

Data de despacho: 10.04.2001 

Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e Colocação 

de Bancadas e Espelhos na Régie da Sala Polivalente da 

Biblioteca D. Dinis”, em Odivelas, pelo valor de 506.850$00 

sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

188/DEC/SAFO/VA de 22.03.2001. 

 

Processo n.º 521/MO-DOM 

Data de despacho: 18.04.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Reformulação da Rede de Esgotos Domésticos na Antiga 

Barbearia do CURPIO”, em Odivelas, pelo valor de 

380.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

191/DEC/SAFO/VA de 23.03.2001. 

 

Processo n.º 455/PO-DOM 

Data de despacho: 18.04.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 

referente aos trabalhos de “Gradeamento de Protecção da 

Ponte na Estrada da Paiã”, na Freguesia da Pontinha, pelo 

valor de 440.468$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 238/DVEU/MS de 02.04.2001. 

 

Processo n.º 454/RA-DOM 

Data de despacho: 18.04.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 

referente aos trabalhos de “Gradeamento de Protecção da 

Ponte na Estrada na R. Aura Abranches”, na freguesia da 

Ramada, pelo valor de 657.828$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 239DVEU/MS de 02.04.2001. 
 
Processo n.º 388/RA-DOM 
Data de despacho: 18.04.2001 
Concordar com o pagamento referente à empreitada de 
“Remodelação da Iluminação do Recinto da Associação 
Comunitária e Juvenil da Ramada”, pelo valor de 529.191$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 84/DEC/AD 
de 08.02.2001. 
 
Data de despacho: 24.04.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Colocação 
de Iluminação Pública na Praceta Natália Correia (zona fora 
do parque de estacionamento)”, na freguesia de Odivelas, 
pelo valor de 5.703.754$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 300/DVEU/JV de 20.04.2001. 
 
Data de despacho: 24.04.2001 
Concordar com o pagamento referente a “Colocação de 
Iluminação Pública na zona junto ao mercado, túnel da 
passagem para a Praça Prof. Bento Jesus Caraça e jardim 
nas traseiras da praça”, na Pontinha, pelo valor de 
1.116.097$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
262/DVEU/JV de 06.04.2001. 
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Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente a “Colocação de 

Iluminação Pública em várias Ruas do Concelho”, pelo valor 

de 1.051.961$00 com IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 261/DVEU/JV de 06.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Colocação de 

Iluminação Pública em vários locais da Freguesia de 

Odivelas”, pelo valor de 387.346$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 260/DVEU/JV de 06.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente a “Semáforos – 

execução de ramais”, pelo valor de 90.792$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 286/DVEU/JV de 

16.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com pagamento referente a “Colocação de 

Iluminação Pública em vários locais da Freguesia de 

Odivelas”, pelo valor de 3.129.670$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 263/DVEU/JV de 06.04.2001. 

 

Processo n.º 217/OD-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à entrega do projecto 

de execução (2ª prestação) e aprovação do projecto de 

execução (3ª prestação), respeitantes à “Requalificação do 

Logradouro da Antiga Escola EB Nº 5 de Odivelas, sito na R. 

D. Filipa de Lencastre”, nas Patameiras, pelo valor de 

1.351.350$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

98/DEP/SEP/JN/01 de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 229/OD-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à 1ª, 2ª e 3ª 

prestações do Projecto de Execução da “Reformulação Viária 

e Arranjos Exteriores da Quinta do Malagasto”, em Odivelas, 

pelo valor de 947.700$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 65/DEP/OS/01 de 18.04.2001. 

 

Processo n.º 180/OD-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente ao fornecimento do 

projecto para “Remodelação do Centro de Artes e Ofícios – 

CAOS”, pelo valor de 760.500$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 61/DEP/OS/01 de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 239/OD-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com a adjudicação da “Remodelação e Ampliação 

da escola EB1 n.º 9 de Odivelas (Arroja) – Execução de 

Medições e Orçamento”, pelo valor de 438.750$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 59/DEP/OS/01 de 

17.04.2001. 

 

Processo n.º 241/CA-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente ao projecto de 

execução do “Jardim de Caneças”, pelo valor de 470.000$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

51/DEP/OS/01 de 02.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente a serviço de cópias, 

pelo valor de 24.934$00, nos termos da informação n.º 

55/DOM/LJ de 20.04.2001. 

 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente a “Colocação de 

Iluminação Pública em várias Freguesias do Concelho”, pelo 

valor de 4.095.727$00, nos termos da informação n.º 

186/DVEU/JV de 06.04.2001. 

 

Processo n.º 505/MO-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Contratação de 

Acessoria Técnica de Arquitectura – Mês de Março”, pelo 

valor de 936.000$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 64/DEP/OS/01 de 18.04.2001. 

 

 

Processo n.º 506/MO-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Contratação de 

Acessoria Técnica de Engenharia de Fundações e Estruturas 

– Mês de Fevereiro e Março”, pelo valor de 947.700$00 com 

IVA incluído, nos termos da informação n.º 63/DEP/OS/01 de 

18.04.2001. 
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Processo n.º 178/PO-DOM 

Data de despacho: 24.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à 3ª prestação do 

Projecto de Execução do “Acesso à Quinta do Pinheiro”, pelo 

valor de 631.800$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 62/DEP/OS/01 de 18.04.2001. 

 

Data de despacho: 26.04.2001 

Concordar com o pagamento referente a serviço de cópias, 

pelo valor de 350 849$00, nos termos da informação n.º 

57/DOM/LJ de 23.04.2001. 

 

Processo n.º 429/MO-DOM 

Data de despacho: 27.04.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Instalações 

para a Divisão de Espaços Verdes”, na Ramada, pelo valor 

de 8.130.846$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 54/DOM/CF de 09.04.2001. 

 

 

 

 
 

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 235/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 14.04.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Arbustos para 

os Viveiros Municipais”, pelo valor de 4.267.200$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 390/DA/EV/01 de 

03.04.2001. 

 

Processo n.º 204/2001/CA-DA/EV 

Data de despacho: 17.04.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Renovação 

do Parque Infantil da Praça Dr. Manuel Arriaga”, em Caneças, 

pelo valor de 5.585.708$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 421/DA/EV/01 de 10.04.2001. 

 

 

 

Processo n.º 205/2001/CA-DA/EV 

Data de despacho: 17.04.2001 

Concordar com a adjudicação da “Renovação do Parque 

Infantil do Jardim do Baeta”, em Caneças, pelo valor de 

5.834.930$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

420/DA/EV/01 de 10.04.01. 

 

Processo n.º 245/2001/OL-DA/EV 

Data de despacho: 17.04.2001 

Concordar com a adjudicação da ”Execução de Arranjos nos 

Espaços Verdes do Parque Infantil da Praceta Sidónio 

Muralha”, em Olival Basto, pelo valor de 1.967.396$00 com 

IVA incluído, nos termos da informação n.º 415/DA/EV/01 de 

09.04.2001. 

 

Processo n.º 226/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 17.04.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Árvores para 

os Viveiros Municipais”, pelo valor de 9.720.480$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 345/DA/EV/01 de 

23.03.2001. 

 

Processo n.º 123/2000/PV-DA/EV 

Data de despacho: 17.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Limpeza de Terreno 

Adjacente ao Centro de Saúde da Póvoa de Stº Adrião”, pelo 

valor de 1.041.300$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 346/DA/EV/01 de 26.03.2001. 

 

Processo n.º 24/2000/OL-DA/EV 

Data de despacho: 17.04.2001 

Concordar com o pagamento de factura referente a 50% do 

valor total da obra de execução do “Arranjo do Jardim das 

Bombas de Gasolina”, na freguesia de Olival Basto, pelo valor 

de 2.689.514$00 com IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 307/DA/EV/01 de 15.03.2001. 

 

Processo n.º 219/2001/PO-DA/EV 

Data de despacho: 18.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à execução da 

“Remoção de Entulho e Reposição de Calçada em redor do 

Jardim da Praceta dos Marinheiros”, na freguesia da 

Pontinha, pelo valor de 760.500$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 417/DA/EV/01 de 10.04.2001. 
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Processo n.º 160/2000/MO-DA/EV 

Data de despacho: 18.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Manutenção de 11 

casas de banho para cães – meses de Março e Abril de 

2001”, pelo valor de 1.029.600$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 411/DA/EV/01 de 06.04.2001. 

 

Processo n.º 21/2000/MO-DA/EV 

Data de despacho: 18.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Manutenção de 11 

casas de banho para cães – meses de Março e Abril de 

2001”, pelo valor de 1.029.600$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 412/DA/EV/01 de 06.04.2001. 

 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 

Decisões tomadas pelo 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. 

 

 

Gabinete da Vogal Natália Santos 
 

Data de despacho: 16.04.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação de disponibilidade de 

espaço na revista Odivelas Magazine, pelo valor de 

80.000$00, ao qual acresce a taxa IVA em vigor, e nos 

termos da informação n.º 03/VNS/JC, de 10.04.2001. 

 

Data de despacho: 10.04.2001 

Concordância com a adjudicação de materiais de divulgação, 

puzzles, pelo valor de 678.000$00, ao qual acresce IVA à 

taxa de 17%, nos termos da informação n.º 66/DMH/ASS/01 

de 10.04.2001, envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação. 

 

Data de despacho: 19.04.2001 

Concordância com a adjudicação de materiais de divulgação, 

muppi e folheto, pelo valo de 578.000$00, ao qual acresce 

IVA à taxa de 17%, nos termos da informação n.º 

65/DMH/ASS/01, envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação. 

Data de despacho: 19.04.2001 

Concordância a aquisição de serviços de revelações para a 

Divisão Municipal de Habitação, processo DJPM/DA n.º 

771/00, pelo valor de 465.417$00, conforme proposta na 

informação n.º 087/AC/-01 – CE de 22.02.2001; envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Data de despacho: 26.04.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para efeitos de reembolso do valor de 1.200$00, 

nos termos da informação n.º 39/DMH/SPH/AM de 

23.04.2001. 

 

 

 
 

SAÚDE 
 

 

 

Decisões tomadas pelo 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: 19.04.2001 

Concordância com a adjudicação da iniciativa de rua do Dia 

Mundial da Saúde, pelo valor de 450.000$00, ao qual acresce 

a taxa de IVA em vigor, nos termos da informação n.º 

73/GS/01 de 06.04.2001, envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação. 

 

Data de despacho: 19.04.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação de inscrições no projecto 

Diálogos à Pais Cool, pelo valor de 400.000$00, nos termos 

da informação n.º 69/GS/01 de 06.04.2001. 

 

Data de despacho: 19.04.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação de Projecto Prevenir em 

Colecção pelo valor de 733.000$00, nos termos da 

informação n.º 68/GS/01 de 06.04.2001. 

 

Data de despacho: 26.04.2001 

Concordância com a adjudicação da concepção gráfica de 

muppi e de 2000 folhetos de divulgação do Dia Mundial da 
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Saúde, pelo valor de 317.500$00, ao qual acresce a taxa de 

IVA em vigor, nos termos da informação n.º 82/GS/01 de 

03.04.2001, envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação. 

 

 

 
 

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 466/SCO/00 

Nome: Linchun Wang 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 465/SCO/00 

Nome: ZHU LING JUN 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 782/SCO/98 

Nome: Alcides José Tomé Ventura 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

 

Processos Arquivados por Despacho 

 

Processo n.º 65/SCO/01 

Nome: Paviestradas - Construções e Pavimentos; Lda. 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 58/SCO/01 

Nome: Cisf-Veículos Sociedade de Aluguer, Lda. 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 401/SCO/99 

Nome: Vitorino António Gimenes 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 6/SCO/00 

Nome: Echagdaali Mohamed 

Data de despacho: 16.04.2001 

Processo n.º 619/SCO/96 

Nome: António do Carmo da Cruz Salcedas 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 178/SCO/95 

Nome: Luis da Costa e Silva 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 562/SCO/98 

Nome: Filipe Manuel Simões Castelo 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 373/SCO/99 

Nome: EL MUSTAPHA TAOUFIQ 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

 

Pagamento em Prestações 

 

Processo n.º 80/SCO/00 

Nome: Adelino Ferreira Magalhães 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

Processo n.º 87/SCO/00 

Nome: Aleu Augusto Xavier 

Data de despacho: 16.04.2001 

 

 

 

 
 

APROVISIONAMENTOS 
 

 

 

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. 

 

 

28.03.2001 
 
Informação n.º 0155/STN/01 

Adjudicado à empresa Microsisa aquisição de computadores 

pelo valor de 18.061.349$00. 
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04.04.2001 
 

Informação n.º 328/AC/01 

Adjudicado à empresa CPC a aquisição de cdr externo pelo 

valor de 54.054$00. 

Nota de encomenda n.º 4406 

Adjudicado à empresa Capabrinde a aquisição de tapetes de 

rato pelo valor de 292.500$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4834 

Adjudicado à empresa SVS a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 1.228.500$00. 

 

 

06.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4449 

Adjudicado à empresa Norte Sul a aquisição de material 

diverso pelo valor de 5.948$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4462 

Adjudicado à empresa A 3 M a aquisição de livros pelo valor 

de 359.775$00. 

 

Nota de encomenda n.º4467 

Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de datador e 

carimbos pelo valor de 16.263$00. 

 

 

09.04.2001 
 

Informação n.º 043/AC-DGP 

Adjudicado à empresa Copicanola a aquisição de fax pelo 

valor de 91.728$00. 

 

Nota de encomenda n.º4477 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de material de 

secretaria pelo valor de 158.535$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4497 

Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição de crachá em 

alumínio pelo valor de 1.755$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4507 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de máquina 

de café pelo valor de 90.507$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4513 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de material 

diverso pelo valor de 54.756$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4523 

Adjudicado à empresa Montiléctrica a aquisição de 

electrodomésticos pelo valor de 138.996$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4531 

Adjudicado à empresa Advir a aquisição de placa e monitor 

pelo valor de 237.744$00. 

 

Informação n.º 042/AC-DGP 

Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 5.335$00. 

 

 

10.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4482 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de rádio 

gravador pelo valor de 42.226$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4489 

Adjudicado à empresa Reprolito a aquisição de autocolantes 

pelo valor de 97.461$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4492 

Adjudicado à empresa M. F. e Gomes a aquisição de 

máquina de encadernar pelo valor de 40.950$00. 

Nota de encomenda n.º 4856 

Adjudicado à empresa Garrett Musica a aquisição de material 

diverso pelo valor de 66.910$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4858 

Adjudicado à empresa Culturalis  Borgeaud a aquisição de 

mobiliário pelo valor de 173.745$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4859 

Adjudicado à empresa Oceano Trade a aquisição de extintor 

pelo valor de 18.270$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4860 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de latas 

de desodorizante pelo valor de 3.510$00. 
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Nota de encomenda n.º 4861 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de régua 

metálica pelo valor de 1.726$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4863 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de UHU multi 

roller pelo valor de 10.109$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4864 

Adjudicado à empresa Fernandes Técnica a aquisição de 

planímetro pelo valor de 169.317$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4865 

Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de rolos 

polaroid pelo valor de 132.795$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4867 

Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de rolos 

fotográficos pelo valor de 866$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4868 

Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a aquisição de caixa 

de alumínio pelo valor de 13.533$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4869 

Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a aquisição de 

lanterna pelo valor de 15.037$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4871 

Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição de 

ficheiros classificadores pelo valor de 26.454$00. 

Nota de encomenda n.º 4872 

Adjudicado à empresa Vendexport a aquisição de 

consumíveis de cafetaria pelo valor de 81.432$00. 

 

 

11.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4844 

Adjudicado à empresa Maria R. Ferreira a aquisição de sacos 

de trufa e terra pelo valor de 3.969$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4845 

Adjudicado à empresa Maria R. Ferreira a aquisição de 

material para plantas pelo valor de 12.110$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4846 

Adjudicado à empresa NivelFarma a aquisição de fardamento 

pelo valor de 36.212$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4847 

Adjudicado à empresa Cannon Hygiene a aquisição de 

recipiente para material higiénico pelo valor de 37.276$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4850 

Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 38.374$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4853 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de cassetes 

áudio pelo valor de 6.669$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4855 

Adjudicado à empresa T. C. da Pontinha a aquisição de 

serviço de transporte pelo valor de 111.150$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4873 

Adjudicado ao IPCC a aquisição de fotografias aéreas pelo 

valor de 110.700$00. 

 

 

16.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4682 

Adjudicado à Pedro Xavier a aquisição de pasta para 

documentos pelo valor de 7.124$00. 

 

 

17.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4508 

Adjudicado à empresa Rajogui a aquisição de cadeiras para 

visitas pelo valor de 111.150$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4654 

Adjudicado à empresa Inforvip a aquisição de software pelo 

valor de 1.101.555$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4771 

Adjudicado à empresa Rodrigues e Rod. a aquisição de 

televisor pelo valor de 80.060$00. 
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Nota de encomenda n.º 4876 

Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 

água pelo valor de 2.321$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4878 

Adjudicado à empresa Advir a aquisição de consumíveis de 

informática pelo valor de 612.916$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4881 

Adjudicado à empresa NovoSul a aquisição de consumíveis 

de secretaria pelo valor de 283.809$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4886 

Adjudicado à empresa M. F e Gomes a aquisição de cizalha 

pelo valor de 10.951$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4889 

Adjudicado à empresa Blue Line a aquisição de material 

diverso pelo valor de 119.890$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4891 

Adjudicado à empresa T. C. da Pontinha a aquisição de 

serviço de transporte pelo valor de 359.190$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4894 

Adjudicado à empresa Pautran a aquisição de Videoprojector 

pelo valor de 1.009.125$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4899 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de assistência 

a sistema de som pelo valor de 22.815$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4902 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de fitas de 

nylon pelo valor de 17.222$00. 

 

Nota de encomenda n.º4903 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza pelo valor de 315.900$00. 

 

Informação n.º 108/STN/01 

Adjudicado à empresa X-Press a aquisição de P. e 

fornecimento de revista pelo valor de 2.281.500$00. 

 

 

 

 

18.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4520 

Adjudicado à empresa Tripolo o fornecimento e montagem de 

estantes pelo valor de 21.060$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4527 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de placas 

ethernet pelo valor de 755.820$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4530 

Adjudicado à empresa V. Mil e Um a aquisição de espelho 

pelo valor de 13.345$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4534 

Adjudicado à empresa Eco Publicidade a aquisição de t-shirts 

pelo valor de 174.798$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4538 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 139.464$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4848 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de etiquetas pelo 

valor de 252.720$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4849 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de etiquetas 

pelo valor de 33.614$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4883 

Adjudicado à empresa Instanta a aquisição de máquina 

fotográfica digital pelo valor de 599.600$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4895 

Adjudicado à empresa Pautran a aquisição de unidade de 

comutação digital pelo valor de 213.759$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4896 

Adjudicado à empresa Pautran o fornecimento e montagem 

de écran motorizado pelo valor de 327.015$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4897 

Adjudicado à empresa T. C. da Pontinha a aquisição de 

serviço de transporte pelo valor de 102.960$00. 
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Nota de encomenda n.º 4905 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de material de 

secretaria pelo valor de 7.137$00. 

 

 

19.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4524 

Adjudicado à empresa HTTP a aquisição de zip drive interna 

pelo valor de 14.198$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4525 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de máquina 

fotográfica digital pelo valor de 132.093$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4908 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de pastas  pelo 

valor de 122.850$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4909 

Adjudicado à empresa Casa Varela a aquisição de material 

diverso pelo valor de 65.509$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4910 

Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a aquisição de 

material diverso pelo valor de 894$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4911 

Adjudicado à empresa Make up Forever a aquisição de 

pinturas pelo valor de 22.900$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4912 

Adjudicado à empresa Odivelflor a aquisição de madeiras 

pelo valor de 2.129$0. 

 

Nota de encomenda n.º 4917 

Adjudicado à empresa Pautran a aquisição de vídeos stereo 

pelo valor de 183.924$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4918 

Adjudicado à empresa A. Val do Rio a aquisição de tecidos 

pelo valor de 144.853$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4517 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de máquina de 

café e chá pelo valor de 26.325$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4526 

Adjudicado à empresa TFV a aquisição de Iomega zip drive 

pelo valor de 16.251$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4533 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de material 

informático diverso pelo valor de 1.959.633$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4535 

Adjudicado à empresa A3 M a aquisição de blocos de notas 

pelo valor de 84.240$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4550 

Adjudicado à empresa C. Inf. Jaques Delors a aquisição de 

assinaturas anuais pelo valor de 9.472$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4551 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de máquina 

de café pelo valor de 67.568$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4552 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de tinteiros 

pelo valor de 24.111$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4556 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de discos 

rígidos pelo valor de 60.505$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4557 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de máquina 

fotográfica pelo valor de 221.638$00 

 

Nota de encomenda n.º 4558 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de blocos 

rodados pelo valor de 241.488$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4563 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de máquina 

de café pelo valor de 67.568$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4565 

Adjudicado à empresa Capabrinde a aquisição de cadeiras e 

mesas plásticas pelo valor de 53.258$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4913 

Adjudicado à empresa Vendexpor a aquisição de consumos 

de cafetaria pelo valor de 33.111$00. 
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Nota de encomenda n.º 4916 

Adjudicado à empresa Cartonex a aquisição de pastas pelo 

valor de 103.370$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4920 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de argolas 

para encadernação pelo valor de 17.433$00. 

 

Informação n.º 069/STN/01 

Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de papel de 

fotocópia pelo valor de 159.413$00. 

 

 

20.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4569 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário de 

contabilidade pelo valor de 65.988$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4570 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 1.032.197$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4571 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de tampa 

de sanita pelo valor de 1.170$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4574 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de tapete 

para entrada pelo valor de 7.020$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4577 

Adjudicado à empresa Iduna a aquisição de mobiliário pelo 

valor de 890.510$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4581 

Adjudicado à empresa Rajogui a aquisição de armário com 

portas de vidro pelo valor de 73.242$00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA 
 

 

 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8 de 

2001, página 15, onde se lê “António Manuel Figueiredo 

Antunes”, deve ler-se “António Manuel Figueiredo Nunes”. 

 

 

Por lapso de montagem gráfica aquando do processo de 

cópia, alguns dos exemplares do Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 8 de 2001, saíram com uma 

falha na ordem de paginação, pelo facto pedimos as nossas 

desculpas. 
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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:   
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Nº 1 Em lotes inseridos em alvarás de loteamento:   
    

a) um fogo e seus anexos 6.030$00 30.08 
b) por cada fogo a mais 3.015$00 15.04 
c) por cada m2 para ocupação não habitacional 50$00 0.25 

    
Nº 2 Em lotes autónomos ou em prédios rústicos:   
    

a) Por fogo e seus anexos 9.100$00 45.39 
b) Por cada fogo a mais 4.550$00 22.69 
c) Por cada m2 para ocupação não habitacional 60$00 0.30 

    
Nº 3 Outros, exceptuando processos de obras simples 7.725$00 38.53 
    
Nº 4 As taxas deste artigo serão reduzidas em 50%, quando os pedidos de 

licenciamento forem instruídos nos termos do Art. 5º do Dec. Lei nº 445/91 
de 20 de Novembro. 

  

    
Art.º 10º Taxa geral a aplicar em todas as licenças - por cada mês:   
    
Nº 1 Obras de construção novas de ampliação ou reconstrução - por fogo incluindo 

seus anexos 
 

1.010$00 
 

5.04 
    
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, guindastes ou 

equipamento semelhante, plataformas elevatórias, gruas e bailéus 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 (n.º 2 do artigo 14º) 
ou pela ocupação do espaço aéreo da via pública (n.º 1 do artigo 34º). 

  

    
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 art.º 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, por períodos superiores a 15 dias (ver art.º 12º), por 
plataformas elevatórias ou bailéus, guindastes ou semelhantes: 

- taxa única por cada 15 dias ou fracção 

 
 
 

7.500$00 

 
 
 

37.41 
    

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. 
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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:   
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Nº 1 De veículos 1.160$00 5.79 
    
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 
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politicas; 
b) A sensibilização feita através de éditos, anúncios, notificações e demais 

formas de informação que se relacionem, directa ou indirectamente, com o 
cumprimento de prescrições legais ou com a utilização de serviços públicos; 

  

c) A difusão de comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos que se 
prendam com a actividade de órgãos de soberania e da Administração Central 
e Local. 

  

    
§ (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano 2 – Nº 9 2 a 14 de Maio de 2001 23 

 

 
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   
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 Mercado Novo de Caneças   
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 
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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 Licenças de utilização para estabelecimentos ou os títulos análogos, com 

excepção dos mencionados no art.º 106º (empreendimentos turísticos, 
estabelecimentos de restauração e de bebidas): 
taxa fixa 
taxa por m2 

 
 
 

30.810$00 
105$00 

 
 
 

153.68 
0.52 
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Nº 1 Hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias, e depósitos de 
pão, armazéns de produtos alimentares, congelados ou não 

 
105$00 

 
0.52 

    
Nº 2 Vistorias complementares - 20% sobre a taxa do licenciamento   
    
Nº 3 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 
    
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:   
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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:   
    

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 
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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   
    
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. 
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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. 
  

 
 

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. 
 

 

*************************************************************************************************************** 
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“PROJECTO INTEGRADO 

DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 
DE ODIVELAS 

 
 
ENQUADRAMENTO 
 
CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 
Concelho essencialmente agrícola até às primeiras décadas do séc. XX, transformou – se rapidamente a partir dos anos 60 numa 
das principais zonas suburbanas periféricas de Lisboa, com forte dependência funcional em relação à Cidade, nomeadamente em 
relação ao emprego. 
 
Nele se concentram também alguns dos estigmas sócio – urbanísticos característicos das áreas suburbanas. 
 
Odivelas fez parte da Zona Ocidental do antigo Concelho de Loures até ao dia 19 de Novembro de 1998, data histórica que marca a 
criação do Concelho de Odivelas e o início de um novo ciclo que se caracteriza pela mudança da sua estratégia de 
desenvolvimento, da sua projecção para o exterior através de uma política de desenvolvimento sustentado, da execução de acções 
e projectos estratégicos. O novo Concelho de Odivelas com uma área de 26,82 Km2 (1) e 130 mil habitantes, segundo o censo de 
1991, é constituído por sete freguesias: Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo Adrião e Ramada, com 
113 mil eleitores colocando - se em sétimo lugar entre os 16 Concelhos do Distrito de Lisboa. 
 
As características predominantes nestas freguesias são urbanas, com excepção para Caneças, Famões e Ramada que são urbano - 
rurais. 
 
(...) 
 
Recentemente com o desenvolvimento das vias de comunicação, Odivelas está a constituir – se como uma zona suburbana 
competitiva, com funções cada vez mais diversificadas e especializadas. 
 
O novo Concelho, como tal, partilha das mesmas tendências de transformação da Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
nomeadamente: 
 
Melhoria e desenvolvimento das acessibilidades; 
Aumento da oferta habitacional; 
Riscos de fragmentação social; 
Polinucleação metropolitana, e; 
Valorização da diversidade territorial e da sustentabilidade ambiental. 
 
 
OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS 
 
 
JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 
Inserido na Área Metropolitana Central de Lisboa, o recém criado Concelho de Odivelas pode tornar – se a prazo uma das zonas 
mais aprazíveis da região se para tal forem potenciadas as dinâmicas territoriais qualificadoras que o mesmo carece e as 
populações tanto anseiam. 
 
Assim sendo, urge promover – se a qualidade do ambiente urbano como suporte a uma sã convivência colectiva, dignificar o 
quotidiano dos nossos concidadãos e debelar os principais problemas por forma a prevenir problemas de pobreza e exclusão social. 
 
É neste contexto de mudança que somos levados a “repensar” Odivelas, a equacionar todos os vectores que no futuro influenciarão 
decisivamente o seu desenvolvimento, a promover uma concertação de esforços e a formatar uma intervenção multifacetada, 
através do Projecto Integrado de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Odivelas. 
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Daí a opção por uma abordagem globalizante e integrada que produza profundas transformações qualitativas, uma vez que o papel 
da autarquia passa pela promoção  
 
e realização do desenvolvimento sustentável, pela aposta em soluções energéticas e de protecção ambiental, pela eliminação de 
disfuncionalidades existentes com o intuito de melhorar a qualidade de vida urbana e atenuar as assimetrias existentes, pelo 
ordenamento estratégico do território e pela resolução da problemática dos transportes nas suas numerosas vertentes. 
 
 
CANDIDATURA 
 
Candidatura ao “Programa Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa”. 
 
Sucintamente, com esta intervenção integrada e multidimensional pretende-se produzir um conjunto de transformações profundas no 
espaço que corresponde à área da sede do Concelho e o Núcleo Antigo de Caneças, integrando para o efeito um conjunto de 
projectos inovadores e acções em curso ou previstas no Município, dando – lhes coerência e unidade global. 
 
O Projecto Integrado de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Odivelas tem como principal objectivo melhorar a 
qualidade de vida na Cidade e simultaneamente a dos seus cidadãos. 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 
Trata-se, de duas áreas de intervenção localizadas nas freguesias de Odivelas e Caneças (...) 
 
A delimitação da área de intervenção na freguesia de Odivelas teve em atenção as seguintes localizações: 
 

• Plano de Salvaguarda de Odivelas e Plano de Pormenor Pombais – Silvado, ambos elaborados por técnicos da 
Câmara Municipal  de Loures mas não aprovados e registados como tal ( ver planta 5 ); 

• Núcleo Antigo de Odivelas; 
• Monumentos, Imóvel Classificado e outros, nomeadamente: Convento de S. Dionísio, Memorial, Igreja do Sagrado 

Coração de Jesus Odivelas, Padrão do Senhor Roubado, Palacete do Séc. XVIII, Casa da Memória, Casa do Arcebispo 
(Quinta da Memória), Cantina de D. Dinis ( actual Biblioteca Municipal D. Dinis ), Capela de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo integrada actualmente na Biblioteca atrás referida, Coreto de Odivelas, Arco Gótico integrado num muro nos 
Pombais, Cine Esplanada, Azulejaria, etc.; 

• Futura Sede do Município – Paços do Concelho na Quinta da Memória; 
• Futuras Instalações da Assembleia Municipal na Quinta da Memória; 
• Futuro Núcleo Polidesportivo na Urbanização Porto Pinheiro; 
• Futuro Centro de Saúde de Odivelas na área “residual” existente entre a Avenida Abreu Lopes, a Rua Nuno Álvares 

Pereira, o antigo cemitério de Odivelas e a Escola Secundária de Odivelas; 
• Futuras Estações e Interfaces do Metropolitano do Sr. Roubado e Odivelas (ver planta 6); 
• Futuras  acessibilidades e bolsas de estacionamento ( ver planta 6 ); 
• Futuros “Corredores Verdes” e respectivas zonas de estar e lazer; 
• Eliminação das assimetrias ambientais existentes; 
• Futuros Circuitos Pedonais, e; 
• Requalificação e Valorização da Ribeira de Odivelas, do Rio Costa e suas envolventes. 

 
(...) 
 
 
A delimitação da área de intervenção na freguesia de Caneças foi efectuada após análise dos seguintes processos: 
 

• Plano de Urbanização de Caneças ( Proposta Preliminar ); 
• Remodelação do Largo Vieira Caldas, e; 
• Estudo para a Rua das Ribeiras. 
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E teve em atenção no Núcleo Antigo as seguintes localizações: 
 

• Igreja Matriz; 
• Edifício de Antiga Pensão; 
• Coreto; 
• Edifício de Habitação de 1790; 
• Edifício da Colectividade; 
• Antigas Instalações do Mercado Velho a readaptar para Espaço Cultural; 
• Futura instalação de uma biblioteca – extensão, e; 
• Recuperação e Requalificação do Largo Principal. 

 
Esta actuação deve ser entendida como uma acção global dentro do limite pré - estabelecido e assumir-se como uma gestão 
sustentável da cidade, um instrumento de revitalização operacional do espaço em causa, considerando - o como um espaço de 
convivência cívica, cultural e comercial tendo sempre em linha de conta a composição social existente, a reconversão, reabilitação e 
reutilização dos espaços, a melhoria das questões ambientais, a redefinição do seu papel na nova organização do território e uma 
nova mentalidade relativa à gestão urbana. 
 
Concomitantemente, estas intervenções vão produzir profundas transformações qualitativas no espaço que encerram e revestir – se 
de grande importância no contexto do desenvolvimento geral do Concelho de Odivelas servindo de “projecto âncora” que poderá 
agregar novos projectos e novas intervenções qualificadoras. 
 
 
INTERVENÇÃO NA SEDE DO CONCELHO 
 
O seu âmbito de intervenção em Odivelas é abrangente e diversificado e como tal pretende: 
 

• Melhorar a qualidade de vida urbana, qualificando-a na área urbanística e ambiental; 
• Melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos; 
• Influenciar o seu desenvolvimento físico; 
• Melhorar o ambiente urbano, qualificando - o; 
• Ordenar estrategicamente o território, desenvolvendo - o e qualificando - o; 
• Melhorar as condições de habitabilidade e de convivência social; 
• Potenciar sinergias; 
• Recuperar e valorizar o património histórico, cultural, ambiental e patrimonial; 
• Melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade; 
• Resolver a problemática dos transportes nas suas numerosas vertentes, criando condições e infra - estruturas a nível 

do sistema que permitam aumentar a produtividade e a competitividade das empresas; 
• Inserir ou relocalizar equipamentos e serviços; 
• Valorizar os espaços públicos sob o ponto de vista ambiental; 
• Dotar de infra - estruturas que a projecte para o exterior; 
• Reabilitar e restaurar todos os edifícios numa 1.ª fase do Núcleo Antigo, numa 2.ª do Sr. Roubado e numa 3.ª da 

restante área; 
• Passar todas as infra - estruturas aéreas do Núcleo Antigo para o subsolo ( rede eléctrica, rede telefónica, rede de 

difusão sonora e televisiva ); 
• Reforçar a coesão económica, social e territorial; 
• Fomentar novos espaços de desenvolvimento económico; 
• Mobilizar novas ideias e contribuir para o rejuvenescimento do tecido empresarial; 
• Recuperar o tecido social e as condições de empregabilidade; 
• Reforçar, qualificar e dinamizar os agentes e actuantes que o protagonizem, e; 
• Qualificar os recursos humanos. 

 
A operacionalização da intervenção passa em todas as suas etapas, por uma maior e mais eficaz participação dos utentes no seu 
habitat e prolongar-se-á até à análise dos comportamentos da população, após a sua concretização, o que contribuirá para a criação 
de uma metodologia própria de abordagem a este tipo de intervenções e para a sua visibilidade interior e exterior. 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
4 2 a 14 de Maio de 2001 Ano 2 – Nº 9 

 

Por outro lado, é de salientar que a sua implementação deverá ser feita na sequência da iniciativa URBAN e em concertação com 
outras entidades públicas e privadas, reforçando assim as parcerias e reunindo esforços que contribuam para ultrapassar as 
carências sociais, económicas e físicas mais graves, melhorando as infra – estruturas e o ambiente físico, disponibilizando 
equipamentos sociais, apoiando a criação de empresas, fornecendo formação adequada e estimulando acções para a ocupação dos 
tempos livres, da igualdade de oportunidades, enfim para a promoção da localidade e do sentimento de pertença. 
 
INTERVENÇÃO EM CANEÇAS 
 
O âmbito da intervenção em Caneças pretende sobretudo recuperar e requalificar o tecido sócio – urbanístico constituído pelo 
“Largo Principal” do seu Núcleo Antigo, área actualmente desqualificada em termos sociais e urbanísticos que concentra problemas 
de marginalidade e insegurança, invertendo o processo de degradação e marginalização que a atinge, recuperando a sua vitalidade 
como área urbana central e transformando – o num espaço público de lazer de qualidade, por forma a ser devidamente utilizado em 
segurança por todos nomeadamente, jovens e idosos. 
 
 
TIPOLOGIA DA INTERVENÇÃO 
 
No esforço para equacionar os vectores que influenciarão o desenvolvimento futuro destas áreas urbanas deverá, pois, atender-se 
não só à problemática da requalificação urbana, das acessibilidades, dos transportes, da carência ou relocalização dos 
equipamentos, da valorização ambiental, mas também aos factores de ordem sócio – económica, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida dos seus habitantes e dos seus utentes. 
 
A filosofia do Projecto a empreender em Odivelas contempla várias vertentes, nomeadamente: 
 

• Renovação e Melhoria do Espaço Urbano, através do reordenamento territorial, da requalificação, reabilitação e 
valorização dos espaços públicos e de lazer, da resolução dos problemas ambientais, do descongestionamento de 
trânsito, do planeamento dos transportes e da revitalização económica; 

 
• Reordenamento da Ocupação Territorial / Requalificação Urbana, através da adaptação da estrutura urbana à 

realidade social, do seu desenvolvimento como um todo, da resolução dos problemas de infra – estruturação ambiental 
básica, tirando partido da sua posição geo – estratégica, garantindo condições de desenvolvimento e de bem – estar, 
apostando na sua requalificação, no ambiente, promovendo a sua reabilitação social, humanizando as condições 
residenciais e dando prioridade à sua reutilização, reabilitação, requalificação, renovação / melhoria, valorização, criação 
de espaços públicos e de lazer de qualidade, readaptação da rede viária, reordenamento do trânsito, criação de novas 
formas de mobilidade, planeamento dos transportes, valorização da Ribeira de Odivelas e do Rio Costa como “âncora” 
ambiental, qualificação das várias funções e da revitalização económica; 

 
• Requalificação e Valorização da Zona Ribeirinha ao longo da Ribeira de Odivelas e Rio da Costa, através da correcção 

do leito e protecção da linha de água com ocupação vegetal apropriada às condições ecológicas da zona, do 
enquadramento do Rio da Costa na malha urbana pela sua integração no novo Parque Verde, da criação de uma estrutura 
verde contínua que inclui percursos pedonais e ciclovias nas margens do rio, da ligação das duas margens com a 
construção de pontes pedonais e reformulação das pontes existentes, da implementação de espaços de estadia, de 
equipamentos de recreio e lazer e de infra – estruturas de diversão “Docas de Odivelas” capazes de atrair e fixar uma 
população jovem e da criação de um Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental; 

 
• Requalificação e Valorização do Núcleo Antigo como centro principal da sede do Concelho evitando a segmentação 

espacial do tecido urbano, através da potenciação das capacidades do património cultural, protecção e valorização do 
património histórico, promoção da requalificação urbana, recuperação / reabilitação do parque habitacional, readaptação 
de espaços, atribuição de novas funcionalidades, incremento de áreas pedonais, melhoria das condições físicas do 
ambiente, introdução de vegetação arbórea, requalificação urbana dos espaços públicos, da sinalética, do mobiliário e do 
equipamento urbano, iluminação dos monumentos em parceria com a Direcção Geral dos Monumentos Nacionais, de 
forma a promover a coexistência e o entrosamento de diferentes estilos de vida no espaço urbano e a criar – lhe uma nova 
imagem; 
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• Recuperação do Parque Habitacional dotando os alojamentos das respectivas condições de habitabilidade (salubridade, 
higiene e segurança) necessárias a essa função, através de Programas como o RECRIA e o REHABITA, sem expulsar os 
seus actuais moradores, de forma a manter as relações de vizinhança estabelecidas através da sadia vivência privada e 
social dos seus habitantes, envolvendo os inquilinos, os proprietários e as respectivas Associações de Inquilinos e 
Proprietários o que conduzirá a uma nova abordagem e dará uma maior visibilidade e notoriedade ao Município; 

 
• Reabilitação e Valorização Ambiental, através da resolução das múltiplas disfunções e incomodidades, tais como o 

ruído, o congestionamento, a poluição, o assoreamento, a falta de limpeza, a rectificação e aumento de secção de vazão 
da Ribeira de Odivelas e o seu não prolongamento para jusante. Por outro lado, os constrangimentos existentes ao nível 
da circulação viária e as alterações a encetar com o prolongamento do Metro até ao Sr. Roubado e Odivelas e o intuito de 
criar áreas reservadas aos peões ligando o núcleo antigo à Ribeira obrigam a uma reestruturação / hierarquização da rede 
viária, à criação de novo arruamento “Circular Exterior ao Núcleo Antigo”, à construção de parques de estacionamento, o 
que permitirá uma maior fluidez do trânsito automóvel, retirar os automóveis do núcleo, restringir a circulação, estimular a 
utilização de transportes colectivos, promover novos meios de acesso e circulação, nomeadamente vias pedonais e 
ciclovias. Considerando que o aumento da motorização tem vindo a provocar a degradação da qualidade urbana da cidade 
e do Núcleo Antigo em particular dado o fluxo de tráfego de atravessamento, optou – se pela “devolução” de certas Ruas 
do Núcleo ao peão. Concomitantemente serão valorizados os espaços naturais da Cidade, criados novos espaços verdes, 
jardins, melhorados os existentes e constituída uma Cintura Verde na encosta Poente junto à Ribeira de Odivelas e 
Circular Exterior ao Núcleo Antigo, um “parque urbano” junto ao Rio da Costa e uma “praça pública” de especial qualidade 
ambiental na Quinta da Memória por forma a que facilitem um percurso público interior, a articulação dos diferentes 
equipamentos através dum percurso contínuo que ligue espaços urbanos, proteja e valorize o património cultural e 
ambiental das diferentes épocas e, arborização das ruas que o permitam articulando – se e favorecendo os percursos 
pedonais; 

 
• Melhoria das Condições Físicas do Ambiente, através de intervenções integradas que incidem numa diversidade de 

questões sectoriais, nomeadamente: urbanismo, transportes, habitação, acção social, saúde, readaptação da rede viária 
criando uma circular exterior ao núcleo antigo, por forma a torná - lo essencialmente pedonal, de “pequenas” intervenções 
pontuais no sentido de melhorar a circulação nas vias principais ( Av. Abreu Lopes, E.N. n.º 8,...), da criação de áreas para 
estacionamento e de parques de estacionamento localizados fora do núcleo por forma a aliviar a circulação de automóveis 
na Cidade, constituição de uma cintura verde, que permita um percurso público interior ( Quinta da Memória ), articulação 
dos diferentes equipamentos através dum percurso contínuo que ligue espaços urbanos de especial qualidade ambiental e 
protecção e valorização do património cultural e ambiental das diferentes épocas; 

 
• Protecção e Valorização de Património Histórico através da sua recuperação, de acções de qualificação / criação e 

tratamento de espaços exteriores urbanos de especial qualidade ambiental na sua envolvente e da sua promoção turística; 
 

• Intervenção no Quadro Construído constituída por três graus crescentes: 
 

- conservação, conseguida através de um conjunto de acções destinadas a prolongar o tempo de vida do imóvel, 
salvaguardando e prevenindo a sua degradação através de medidas que incluem a feitura de operações de manutenção 
necessárias ao correcto funcionamento de todas as suas partes e elementos, ou seja que contribuem para a sua 
valorização como centro principal da área urbana e memória do passado; 
- reabilitação, conseguida através de um conjunto de acções destinadas a recuperar e a beneficiar o imóvel, adaptando – 
o para o seu actual uso, resolvendo anomalias construtivas, ambientais e funcionais e deficiências físicas acumuladas ao 
longo da sua existência, ou seja através da promoção da recuperação dos edifícios degradados e da valorização das 
funções tradicionais indissociáveis da população que o habita e do seu enquadramento na malha urbana procura – se 
melhorar os seus desempenhos funcionais tornando – os aptos para a sua reutilização e obter simultaneamente uma 
beneficiação geral e uma modernização, actualizando as suas instalações, equipamentos e a organização dos espaços 
existentes. A reabilitação poderá ser efectuada de livre vontade, coercivamente ou através da CIMO; 
- demolição, de todas as adulterações efectuadas ao longo dos tempos e do preenchimento anárquico dos logradouros 
por forma a valorizar as funções tradicionais indissociáveis da população que o habita e do conforto habitacional que lhes é 
devido. Este tipo de intervenção deverá ser efectuada em colaboração com os visados. À demolição encontra – se 
associada a reconstrução, a qual é fundamentada pelo valor do seu contributo para a imagem urbana; 
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• Readaptação de Espaços a afectar à Cultura, nomeadamente ao Conservatório Regional de Música, a atelieres, a 
galerias de exposições, a Arquivo Fotográfico Regional, a Videoteca, a Museu Municipal, reactivação do Cine Esplanada, 
construção de um Auditório e de outros espaços a definir, etc.; 

 
• Melhoria das Condições de Mobilidade e Acessibilidades, através da qualificação da rede viária municipal e 

intermunicipal e respectivos nós de acesso e da resolução dos actuais estrangulamentos, de modo a constituir uma 
resposta qualificada aos cidadãos e de permitir melhores ligações funcionais entre o Núcleo Antigo e a restante malha do 
Concelho ( readaptação da rede viária e criação de uma Circular Exterior ao Núcleo Antigo por forma a torná-lo 
essencialmente pedonal, ligação da Rua José das Regras à futura Rotunda a localizar no cruzamento da EN n.º 8 com a 
Av. Abreu Lopes, ambas a rectificar, através da Urbanização do Porto Pinheiro ), de “pequenas” intervenções pontuais  no 
sentido de melhorar a circulação nas vias principais   ( Av. Abreu Lopes, E.N. n.º 8,...), da criação de áreas para 
estacionamento e de parques de estacionamento localizados fora do núcleo por forma a aliviar a circulação de automóveis 
na Cidade; 

 
• Melhoria, Redefinição e Articulação entre os diferentes operadores da Rede de Transportes Públicos, face à 

readaptação da rede viária e à ligação do Concelho com os novos Interfaces do Metro; 
 

• Revitalização Económica através da promoção e desenvolvimento do Programa URBCOM, com o intuito de diversificar e 
requalificar o comércio tradicional existente e a criar, de disciplinar a ocupação da via pública com esplanadas, mobiliário 
urbano, toldos, e afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, tendo como pressuposto a criação de espaços públicos 
de qualidade. A revitalização a empreender deverá ser em parceria com as respectivas Associações Sindicais e 
Empresariais, tais como, a Associação dos Comerciantes, e contemplar a criação de micro e pequenas empresas e de um 
Gabinete de Apoio ao Empresário, o qual deverá informar e dar apoio técnico face à elaboração de candidaturas aos 
incentivos existentes com o intuito de dinamizar as actividades económicas locais. Por outro lado, deverá apostar – se na 
recuperação de ofícios e saberes tradicionais por forma a evitar a sua extinção; 

 
• Revitalização Sócio – Cultural melhorando a atractividade e competitividade através da qualificação do território e os 

recursos humanos locais, da criação e apoio a estruturas de oferta de serviços e emprego, da sensibilização e do 
envolvimento dos agentes económicos, sociais e institucionais para as dinâmicas locais e da divulgação e promoção de 
Odivelas; 

 
• Dotação e Valorização da Rede Urbana de Equipamentos de apoio à população no âmbito da saúde, do ensino básico, 

da religião, da cultura, lazer, desporto e outros equipamentos de utilização colectiva, os quais contribuem para melhorar a 
fixação e bem estar das populações; 

 
• Criação de Novas Polaridades através da renaturalização dos espaços, propiciando assim o lazer e uma utilização 

contínua dos mesmos, da concertação de esforços para requalificar a cidade, melhorar a sua competitividade, reforçar o 
seu papel na organização do território, elevar o nível de atractividade, promover o desenvolvimento sócio – económico, 
valorizar a sua identidade e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, e; 

 
• Melhoria das Condições de Vida dos Cidadãos através da qualificação urbana e ambiental no tocante ás 

acessibilidades e sistemas de mobilidade, intensificando os nossos esforços no sentido de eliminar as barreiras 
arquitectónicas e de transformar Odivelas numa Cidade acessível a todos os utentes, nomeadamente às pessoas com 
mobilidade condicionada, ou seja, concretização dos anteriores eixos e do convite / estimulação dos mesmos a participar 
na decisão do futuro da sua Cidade. 

 
 
A filosofia do Projecto a empreender em Caneças contempla várias vertentes, nomeadamente: 
 

• Renovação e Melhoria do Espaço Urbano como centro principal de Caneças, através do reordenamento territorial, da 
reabilitação e valorização dos espaços públicos e de lazer, da criação de condições de segurança na fruição dos espaços 
públicos, da resolução dos problemas ambientais, do descongestionamento de trânsito e do planeamento dos transportes; 

 
• Requalificação das Áreas Degradadas, através da recuperação e requalificação do “Centro Urbano Principal de 

Caneças” constituído por: Largo Vieira Caldas, Parque Infantil, espaços adjacentes ao adro da Igreja de São Pedro, 
espaço onde se localiza o coreto, “pequena ilha” entre este e a Praça Doutor Manuel Arriaga que lhe é adjacente e a 
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própria praça, melhorando o ambiente e imagem urbanos, transformando – o em local de encontro e identidade, tendo em 
consideração a sua fruição pedonal e condições de segurança. Ordenamento do Estacionamento. Para a revitalização 
deste espaço público é também fundamental a renovação das construções, a saída da Praça Doutor Manuel Arriaga do 
Terminal da Rodoviária de Lisboa e das bombas de gasolina e a resolução dos problemas sociais existentes, 
nomeadamente a actual permanência de toxicodependentes nesta área; 

 
• Criação de zonas de estar e lazer que possibilitem a prevalência do espaço como local de encontro, no âmbito social, 

cultural e de lazer para todos sem excepção numa perspectiva intergeracional; 
 

• Atribuição de novas funcionalidades aos espaços / imóveis expectantes; 
 

• Readaptação das Antigas Instalações do Mercado Velho para Espaço Cultural; 
 

• Instalação de uma Biblioteca – extensão; 
 

• Criação de efeitos polarizadores que sirvam de âncora aos espaços envolventes; 
 

• Reforço da centralidade da área de intervenção, e; 
 

• Reforço das referências identitárias de Caneças. 
 
Do sucesso da intervenção de Requalificação Urbana e de Valorização Ambiental dependerá a Utilização Contínua do Espaço. 
 
 
Assim sendo, o Projecto assumir-se-á como: 
 

• Um instrumento de revitalização da cidade, que permita evitar a queda dos imóveis por estarem devolutos e 
abandonados, a alteração da sua imagem através de construções realizadas sem critério, sem estética e sem cuidado e; 

• Um processo dinâmico que permitirá que a zona de intervenção venha a desempenhar o papel de centro principal da 
cidade. 

 
E a sua operacionalização contribuirá para: 
 

• A promoção e qualificação local; 
• O reforço da coesão económica / social e territorial de Odivelas; 
• Reforçar e qualificar a capacidade dos agentes locais e; 
• Melhorar a visibilidade e notoriedade externas. 

 
A Reabilitação Urbana como nova política da urbe que é visa requalificar a área de intervenção, desenvolvendo estratégias de 
intervenção múltiplas constituídas por um conjunto de acções coerentes e de forma programada, destinadas a potenciar os seus 
valores sócio – económicos, ambientais e funcionais, com a finalidade de subir substancialmente a qualidade de vida das 
populações residentes, melhorando as condições físicas do seu parque edificado, bem como os níveis de habitabilidade e de 
dotação em equipamentos comunitários, infra – estruturas, instalações e espaços livres de uso público. 
 
 
Os objectivos do Projecto na vertente da “Requalificação Urbana” são: 
 

• Protecção do Património edificado, através de: 
 

- Inventariação sistemática de todos os edifícios, nomeadamente dos edifícios notáveis, nos quais se integram os 
Monumentos Nacionais, e dos espaços urbanos; 
- Impedimento de demolições arbitrárias, e; 
- Regulamentação da construção. 
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• Restauro e Salvaguarda do edificado, através de: 
 

- Propostas de intervenções pontuais em edifícios ou espaços notáveis determinados; 
- Estudo, caso a caso, das iniciativas particulares que surjam dentro da área de intervenção; 
- Valorização do património urbano e arquitectónico, e; 

- Intervenção sistemática municipal e pública nesta zona. 
 

• Reabilitação de toda a área, da sua existência física e importância social no aglomerado urbano, através de: 
 

- Proposta de localização e criação de equipamentos culturais, sociais e comércio dentro desta área, viabilizando o seu 
funcionamento; 
- Reabilitação das habitações com vista à criação de condições de habitabilidade dignas, melhorando a qualidade de vida 
das populações residentes; 
- Reabilitação de todos os edifícios existentes; 
- Arranjo, melhoria e qualificação dos espaços públicos através da sua valorização ambiental e consequente fecho das 
ruas ao tráfego automóvel, no Núcleo Antigo “Histórico“, através do seu desvio pela circular exterior ao mesmo, tornando – 
as essencialmente pedonais, e; 
- Intervenções pontuais de “cosmética” em casos dissonantes e manifestamente desqualificados. 

 
Por outro lado, pretende – se que o conjunto de intervenções que serão levadas a cabo sirvam para aproximar as pessoas, 
devolvendo – lhes espaços anteriormente perdidos. 
 
A Reabilitação Urbana de Odivelas é um problema da Cidade e como tal de todos nós, logo implica uma ampla convergência de 
esforços no sentido de assegurar a disponibilidade dos meios necessários à sua concretização e o aprofundamento do carácter 
integrado das várias intervenções. 
 
É assim fácil de compreender a existência do binómio indissociável - conservação / renovação – disciplina histórica que na sua 
metodologia assume especial ênfase a compreensão da cidade e do edifício através da sua evolução no tempo e no espaço, assim 
como da evolução tecnológica, visto que só assim podemos discernir o facto urbano com que lidamos. 
 
Para se compreender a evolução dos factos urbanos, há que atentar em factos concretos e bem documentados e nas forças que os 
determinam. 
 
Mas a conservação significa também “ o que conservar? ”, o que envolve o problema do estabelecimento de valores e “ como 
conservar? ”, o que implica, além de adequada preparação técnica, compreender as questões relacionadas com a formulação de 
uma política de conservação e sua implementação. 
 
Falar de património e da sua recuperação e reabilitação é importante na medida em que é uma potencial área de intervenção se 
considerarmos que o ciclo das grandes obras públicas está a chegar ao fim. No entanto, para se intervir no património é necessário 
proceder à sua inventariação e caracterização sistemática, a qual deverá contemplar também o resumo das intervenções realizadas 
anteriormente, a relação  
 
dos materiais que o constituem, das técnicas de colocação desses materiais e das suas alterações. 
 
É neste contexto que se deve reflectir sobre as questões de restauro ou renovação dos edifícios. 
 
Concomitantemente, o desenvolvimento de normativos legais e procedimentos que visem a reabilitação e conservação das Cidades 
/ edifícios pressupõe conhecer e identificar o conjunto de problemas e patologias que encerram em si mesmas, bem como a 
segurança / risco das populações. 
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EM SÍNTESE 
 
Compreender a cidade ( ou uma parte ou um edifício ) é compreender a sua génese e evolução. O conhecimento histórico é pois o 
primeiro passo na metodologia da conservação. Só após este conhecimento prévio se torna possível uma análise esclarecida das 
condições actuais. Como tal teremos pois uma caracterização em dois temos: como era ou terá sido e como é actualmente. Todavia, 
como conservar é renovar teremos também de considerar como poderá vir a ser e efectuar uma abordagem eficaz com identificação 
dos problemas, dos actores, das sinergias existentes e a criar e a escolha dos instrumentos de actuação, por forma a delinear uma 
estratégia de desenvolvimento integrado que se materialize de modo a constituir um quadro coerente de intervenções de médio e 
longo prazo. 
 
As zonas urbanas históricas não podem continuar a ser encaradas como “casos especiais“, antes devem ser integradas no contexto 
geral da reorganização da cidade, uma vez que representam um capital esquecido com enorme valor potencial de utilização, 
oferecendo oportunidades que devem constituir exemplos para conceptualizar intervenções activas e efectivas numa óptica diferente 
a de “conservar integrando“ em que o cidadão se possa reconhecer, identificar e ter acesso à fruição da condição citadina. 
 
A conservação e reabilitação urbana e arquitectónica constitui a resposta à necessidade que se sente hoje de explorar as 
potencialidades do património edificado como um factor de revitalização das actividades humanas. Contudo a reabilitação ou a 
“reaprovação“ da área de intervenção resulta da noção cultural da existência de diferentes cidades “dentro“ da Cidade, que foram 
gradualmente destruídas, não apenas pelos agentes naturais, mas também e principalmente pelas pressões sociais e funcionais que 
se exercem sobre o ambiente urbano. Assim sendo, a antiga substância urbana tem necessidade de novos conteúdos e de um 
conceito de protecção do património que a eles se saiba adaptar, - “Conservar renovando“. 
 
O Projecto pretende ser um documento orientador das acções e intervenções a desenvolver na Área de Intervenção nos próximos 
tempos, bem como fornecer os necessários instrumentos técnicos e jurídico - administrativos que permitam actuar na mesma. 
 
O Município de Odivelas está fortemente empenhado em estruturar o desenvolvimento do Concelho numa perspectiva diferente da 
que foi conduzida até aqui, de forma concertada, selectiva, progressiva, contínua, flexível e transparente, resolvendo no curto e 
médio prazo o problema das assimetrias existentes através da aposta na requalificação social e urbanística do concelho, fazendo jus 
à ideia de que o desenvolvimento harmonioso do território passa pelos aspectos ligados à economia e ao trabalho, pela resolução 
dos seus mais graves problemas ambientais, dos seus estrangulamentos em termos de mobilidade e equipamentos. Está ainda 
apostado em repensar a Cidade de modo a proporcionar funcionalidade e conforto, um ambiente de qualidade que respeite a 
integridade dos cidadãos, espaços de encontro, qualidade arquitectónica e elevado nível de atractividade. 
 
Por outro lado, está igualmente empenhado em desenvolver políticas e acções locais que contribuam para a sustentabilidade da 
Cidade, criando – se ao mesmo tempo condições que permitam o desenvolvimento de novos hábitos e de novas actividades 
económicas, promovendo uma rede de espaços públicos de qualidade, providos de adequados equipamentos e zonas verdes, 
transformando – os em locais de lazer, de encontro e identidade do Concelho, aberto a todos os cidadãos, e todos fazendo participar 
no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida. 
 
Em suma, na realização de um ambiente urbano de qualidade, onde é possível viver e trabalhar, fruir de espaços e zonas de lazer, 
espaços de cultura, oferecer um espaço de vida dinâmico, atractivo e competitivo e uma identidade própria aos seus habitantes. 
 
As nossas perspectivas e apostas para o desenvolvimento de Odivelas inserem-se na estratégia de desenvolvimento e 
modernização previstas no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), na temática 
consagrada no Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (MEPAT 1998) e no Plano de Desenvolvimento Regional 
(PDR) para o período de 2000 – 2006 e nas prioridades consagradas no III Quadro Comunitário de Apoio. 
 
(...) 
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