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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

77ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  33  ddee  AAbbrriill  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 20 de Março de 2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

JUVENTUDE 
 

 
 

PROJECTO DE APOIO À INFÂNCIA 
“IDAS À PRAIA 2002” 

 
No âmbito dos Projectos de Apoio à Infância 
desenvolvidos pelo Município de Odivelas, é proposto 
nos termos da informação n.º 08/DAS/MCG/02 de 
18.03.2002: 
 
• “Realização do Projecto, inserido no Programa 

Colónia de Férias, com a denominação de “Praia 
2002”, população alvo a abranger cerca de 1.800 
crianças e jovens do Concelho; 

 
• Funcionamento nos mesmos moldes do ano 

anterior, no que respeita à participação e 
envolvimento das respectivas Juntas de Freguesia; 

 
 
 
 

• Actualização do montante, a transferir para as 
Juntas de Freguesia, por criança e monitor 
participante: € 23,50 (vinte e três euros e cinquenta 
cêntimos); 

 
• Afectação de uma verba global de € 42.300,00 

(quarenta e dois mil e trezentos euros).” 
 
Esta iniciativa destina-se, preferencialmente, a crianças 
com idades compreendidas entre os cinco e os treze 
anos, que se encontrem em situação de pobreza ou de 
exclusão social e possui como objectivo proporcionar a 
estas crianças, no período de férias de Verão, uma 
actividade lúdica e de lazer, que possibilite a criação de 
condições que favoreçam / estimulem o seu 
desenvolvimento, em termos de cidadania e integração 
social, prevenindo assim, eventuais situações de risco e 
marginalidade social. À semelhança de anos anteriores, 
esta iniciativa é desenvolvida em parceria e colaboração 
com as Juntas das Freguesias, sendo da sua 
responsabilidade a organização do Programa. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSUNTOS SOCIAIS 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES 
PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 
Proposta de alterações ao Programa de Apoio às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, nos 
termos da informação n.º 02/DAS/HM/02 de27.02.2002, 
passando a ficar com a seguinte redacção: 

 
“Programa 

 
REGIME DE APOIOS DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ODIVELAS ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) 

 
Preâmbulo 

 
Desde a sua criação, tem sido prática corrente do 
Município de Odivelas, a cedência de apoio financeiro e 
logístico às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS), pelo então Gabinete de Assuntos 
Religiosos, Sociais e Institucionais (GARSI), e agora pela 
Divisão de Assuntos Sociais (DAS). 
 



  
ODIVELAS 

 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

6  Ano III - N.º 9
 

Estes apoios inserem-se no reconhecimento e 
valorização do contributo das IPSS como parceiros 
privilegiados das entidades públicas, na resolução 
conjunta dos problemas sociais, que infelizmente, 
afectam um número significativo de munícipes. Com 
efeito, o consignado no Artigo 28°, do Regulamento 
Orgânico do Município de Odivelas (ROMO), referente às 
atribuições e competências da DAS remete para a 
efectivação materializada num conjunto de acções 
operativas, a desenvolver em parceria e articulação com 
todas as entidades de Solidariedade Social. 
 
Dada a dimensão que os apoios assumem na actividade 
e na gestão do orçamento municipal, considerou-se 
importante e prioritário, a definição com a consequente 
explicitação de procedimentos e regras neste domínio. 
Por um lado, numa perspectiva de tornar mais claro e 
transparente o processo, com vista à sua divulgação a 
todos os munícipes e entidades interessadas; por outro, 
na necessidade de se criarem instrumentos objectivos de 
análise e actuação, de modo que o processo de 
acompanhamento dos apoios a conceder, possibilite a 
avaliação sistemática dos mesmos e a consequente 
verificação dos resultados. 
 
Assim, nos termos da alínea a) do n° 7 do artigo 64° da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal de 
Odivelas regulamenta os diversos apoios a conceder às 
IPSS. 

 
ÂMBITO 

 
O presente regulamento fixa o regime de apoio financeiro 
e/ou logísticos prestado pelo Município de Odivelas às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 
que desenvolvam trabalho de intervenção social no 
Município de Odivelas e privilegiem os grupos 
socialmente desfavorecidos: 
 
Disposições gerais: 
 
1. As IPSS que pretendam candidatar-se a apoios 

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

 
 Prova do respectivo registo de IPSS da Direcção 

Geral da Acção Social; 
 
 Plano de Actividades para o ano da realização 

das iniciativas que pretendem ver apoiadas. 
 
2. As candidaturas deverão ser formalizadas por ofício 

dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, Av. D. Dinis, n° 96 A/C, 2675 -330 

Odivelas, acompanhadas do formulário de 
candidatura a fornecer pelo Município. 

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

justa, todas as candidaturas serão sujeitas a uma 
cuidada avaliação e selecção pela Divisão de 
Assuntos Sociais (DAS), de acordo com os seguintes 
critérios: 

 
a) Número de valências, serviços desenvolvidos e 

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

local nas actividades realizadas; 
 

c) Desenvolvimento de projectos que visem grupos 
socialmente vulneráveis; 

 
d) Colaboração com a Autarquia em iniciativas de 

interesse municipal; 
 

e) Grau de inovação de projectos apresentados; 
 

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

 
4. A concessão do apoio solicitado está condicionado 

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

 
5. As IPSS que prestem informações falsas incorrerão 

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

 
PROGRAMAS DE APOIO 

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

Instituições 
 
 Programa B - Apoio à Cedência de Transporte  

 
 Programa C - Apoio a Projectos de Dinamização e 

Iniciativas Comunitárias 
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 Programa D - Apoio à Aquisição de Bens e 

Equipamentos Diversos 

 

 Programa E - Apoio a Obras de Conservação, 

Recuperação de Imóveis e Construção de Novos 

Equipamentos 

 

 

Programa A 
APOIO AO FUNCIONAMENTO REGULAR DAS 

INSTITUIÇÕES 
 

Âmbito 
 

O presente programa destina-se a comparticipar 

financeiramente o exercício da actividade normal das 

IPSS. Atendendo a que os custos de funcionamento não 

são idênticos em todas as Instituições, sendo 

dependentes do número de beneficiários abrangidos, 

prevê-se que, para além de uma comparticipação anual 

fixa comum a todas as entidades candidatas, seja 

atribuída uma comparticipação variável em função do 

número de utentes. 

 

Candidatura 
 

As candidaturas ao presente programa deverão ser 

apresentadas até 20 de Outubro. 

 

Apoio a Conceder 
 
Será atribuída a cada Instituição uma verba base anual 

de €: 997.60 (novecentos e noventa e sete euros e 

sessenta cêntimos), à qual será acrescido um montante 

de€: 4.99 (quatro euros e noventa e nove cêntimos) por 

cada utente beneficiário, que esteja contemplado no 

acordo de cooperação com a Segurança Social. 

 

 

Programa B 
APOIO À CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 

Âmbito 
 

Destina-se a proporcionar às IPSS apoio em transporte, 

para a realização de actividades sócio-recreativas e 

culturais, desde que a indisponibilidade dos Serviços da 

Divisão dos Transportes e Oficinas (DTO) o justifique. 

 

 

 

 

 

Candidatura 
 

As candidaturas a este programa deverão ser 

apresentadas com a antecedência mínima de 45 dias, 

em relação à data da realização das iniciativas. 

 

Apoio a conceder 
 
 O Município de Odivelas apoiará anualmente, cada 

instituição, com um subsídio até €: 1.995,19 (mil 
novecentos e noventa e cinco euros e dezanove 
cêntimos), destinado ao aluguer de transporte para 

qualquer local do Continente e da Europa; 

 

 Este apoio será disponibilizado mediante a 

apresentação prévia de orçamento e posterior 

entrega de recibo comprovativo da despesa 

efectuada; 

 

 A falta dos documentos atrás referidos implica a 

perda do direito de candidatura a este programa. 

 

 

Programa C 
APOIO A PROJECTOS DE DINAMlZAÇÃO 

E INICIATIVAS COMUNITÁRIAS 
 

Âmbito 
 

Destina-se a comparticipar financeiramente as 

actividades sócio-recreativas e culturais promovidas 

pelas IPSS, no âmbito da sua actividade. Incluem-se 

neste campo a realização de encontros, festas, 

exposições, ateliers, e/ou publicações. 

 

Candidatura 
 

As candidaturas a este programa deverão ser 

apresentados com uma antecedência mínima de 60 dias, 

relativamente à data de realização da iniciativa, devendo 

ser acompanhadas de orçamentos discriminados das 

iniciativas a realizar. 

 

Apoios a Conceder 
 
A realização de cada iniciativa poderá ser 

comparticipada até 60% do orçamento apresentado, 

fixando-se o limite máximo de comparticipação do 

Município em €: 1.995,19 (mil novecentos e noventa e 
cinco euros e dezanove cêntimos). 
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Programa D 

APOIO À AQUISIÇÃO DE BENS 
E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

 
Âmbito 

 
Destina-se a apoiar as Instituições na dotação dos 
equipamentos considerados indispensáveis ao seu 
normal funcionamento e comporta dois sub-programas: 
 
Sub-programa I - Aquisição de bens de mobiliário, 
equipamento informático, material audio-visual e outros; 
 
Sub-programa II - Aquisição de viaturas. 

 
 

Sub-programa I 
 

Candidatura 
 

As candidaturas deverão ser apresentadas até 20 
Outubro de cada ano, acompanhadas de orçamento 
discriminado e da justificação da necessidade de 
aquisição do equipamento. 
 
Apoio a conceder 
 
 O Município comparticipará até 40% do orçamento 

apresentado, fixando-se o limite máximo em €: 
1.995, 19 (mil novecentos e noventa e cinco euros e 
dezanove cêntimos). 

 
 

Sub-programa II 
 

Candidatura 
 

As candidaturas deverão ser apresentadas 20 de 
Outubro de cada ano, devidamente fundamentadas e 
acompanhadas do respectivo orçamento com posterior 
apresentação de prova de compra da viatura. As IPSS 
apenas poderão apresentar uma candidatura a este 
programa de 5 em 5 anos. 
 
Apoio a conceder 
 
 O Município comparticipará até 40% do orçamento 

apresentado, sem exceder o limite de €: 7.481,97 
(sete mil, quatrocentos e oitenta e um euros e 
noventa e sete cêntimos). 

 
 A atribuição deste apoio depende da efectiva 

comparticipação da Segurança Social para a mesma 
viatura. 

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

 
 Em casos excepcionais, e devidamente justificados, 

poderá o Município não observar a exigência da 
comparticipação da Segurança Social. 

 
 

Programa E 
APOIO A OBRAS DE CONSERVAÇÃO, 

RECUPERAÇÃO 
DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO DE NOVOS 

EQUIPAMENTOS 
 

Âmbito 
 

Destina-se a comparticipar financeiramente as obras de 
remodelação, beneficiação, ampliação e construção das 
instalações das IPSS, de modo a assegurar as condições 
consideradas adequadas ao desenvolvimento das suas 
actividades, na perspectiva da melhoria qualitativa dos 
serviços prestados. Este programa comporta os 
seguintes sub-programas: 
 
Sub-programa I - Obras com orçamento inferior ou igual 
a €: 24.939,89 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e 
nove euros e oitenta e nove cêntimos). 
 
Sub-programa II - Obras com orçamento superior a €: 
24.939,89 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove 
euros e oitenta e nove cêntimos) e inferior ou igual a €: 
99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e 
nove euros e cinquenta e oito cêntimos). 
 
Sub-programa III - Obras com orçamento superior a €: 
99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e 
nove, cinquenta e oito cêntimos) e inferior ou igual a €: 
498.797 ,9 (quatro centos e noventa e oito mil setecentos 
e noventa e sete euros e nove cêntimos). 

 
 

Sub-programa I 
 

Orçamento igual ou inferior a €: 24.939,89 (vinte e quatro 
mil, novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove 
cêntimos). 

 
Candidaturas 

 
As candidaturas deverão ser apresentadas até 20 de 
Outubro de cada ano, acompanhadas com os seguintes 
elementos: 
 
a) Justificação da necessidade da intervenção; 
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b) Relatório pormenorizado da obra que pretendem 

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

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

orçamento apresentado; 
 
 A comparticipação do Município será atribuída após 

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

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

implica a perda do direito de candidatura a este 
programa. 

 
 

Sub-programa lI 
 

Orçamento superior a €: 24.939,89 - (vinte e quatro mil, 
novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove 
cêntimos), e inferior ou igual a €: 99.759,58 (noventa e 
nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e 
cinquenta e oito cêntimos). 

 
Candidaturas 

 
As candidaturas ao sub-programa deverão ser 
apresentadas até 20 de Outubro de cada ano, 
acompanhados com os seguintes elementos: 
 
a) Proposta justificativa da necessidade da 

intervenção; 
 
b) Relatório pormenorizado da obra que pretendem 

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

Serviços Municipais; 
 

e) Demonstração que está assegurado o financiamento 
quanto à parte não coberta pelo Município. 

As candidaturas serão objecto de análise com base num 
conjunto de critérios: 
 
a) Número de beneficiários que recorrem à Instituição; 
 
b) Criação ou ampliação de respostas sociais 

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

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

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

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

dos trabalhos. 
 
 

Sub-programa III 
 

Orçamento superior a €: 99.759,58 (noventa e nove mil, 
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito 
cêntimos) e inferior ou igual a €: 498.797,9 (quatrocentos 
e noventa e oito mil, setecentos e noventa e sete euros e 
nove cêntimos) 

 
Candidatura 

 
As candidaturas ao sub-programa deverão ser 
apresentadas até 20 de Outubro de cada ano, 
acompanhadas com os seguintes elementos: 
 
a) Justificação da necessidade da intervenção; 
 
b) Relatório pormenorizado da obra a realizar; 
 
c) Caderno de encargos e respectivo orçamento; 
 
d) Documentação relativa ao licenciamento pelos 

Serviços Municipais; 
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e) Documentação comprovativa de que está 

assegurado o financiamento por parte da 
Administração Central. 

 
As candidaturas serão objecto de análise com base num 
conjunto de critérios: 
 
a) Número de beneficiários que recorrem à Instituição; 
 
b) Criação ou ampliação de respostas sociais 

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

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

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

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

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

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

 
 4ª tranche: 10% após a conclusão de obra e 

respectiva certificação pelos Serviços Municipais 
competentes. 

 
Após a aprovação da candidatura, os termos da 
comparticipação municipal serão objecto de protocolo a 
estabelecer entre a Câmara Municipal de Odivelas e a 
entidade promotora do projecto. 
 
 
Disposições Finais: 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, poderá eventualmente, 
apoiar em termos técnicos, nomeadamente, ao nível da 
elaboração do projecto de arquitectura, caderno de 
encargos e outros requisitos exigidos à formalização de 
candidaturas ao financiamento da Administração Central. 

Este tipo de apoio será apenas considerado, se o mesmo 
for solicitado pelas entidades, e em casos excepcionais, 
devidamente justificados.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
COM AS JUNTAS DAS FREGUESIAS 

 

 
 

ILUMINAÇÕES DE NATAL 2001 
 

Proposta de Protocolo a celebrar com as Juntas das 

Freguesias de Odivelas, Caneças, Póvoa de Santo 

Adrião, Olival Basto, Pontinha e Famões, relativamente à 

guarda do material decorativo de iluminação de Natal, 

adquirido no ano de 2001, nos termos da informação n.º 

637/GAAE/LMS/DL de 11.03.2002, que se transcreve: 
 
 

“PROTOCOLO 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A JUNTA 

DE FREGUESIA DE _________ SOBRE MATERIAL 

DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL (ANO 2001) 

 
 

1. O presente Protocolo insere-se no âmbito do apoio 
concedido pela Câmara Municipal de Odivelas à 
actividade comercial no Concelho de Odivelas. 

 
2. No âmbito daquele apoio, o Município de Odivelas 

adquiriu material decorativo de iluminação de Natal, 
para ser utilizado nas zonas de maior actividade do 
comércio local. 

 
3. A colocação do material de iluminação de Natal 

adquirido pelo Município de Odivelas seguiu as 
indicações da Junta de Freguesia. 

 
4. Os encargos com a montagem, instalação e 

funcionamento do material de iluminação de Natal 
ficarão a cargo da respectiva Junta de Freguesia. 

 
5. O material de iluminação de Natal adquirido pelo 

Município de Odivelas ficará à guarda da Junta de 
Freguesia de _________ nos termos do presente 
Protocolo. 
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6. O material de iluminação de Natal à guarda da Junta 
de Freguesia de _________ é o que a seguir se 
discrimina: 

 
Quadro relação de material 

 
7. Pelo presente Protocolo de iluminação de Natal 

discriminado no número anterior, ficará à guarda da 
Junta de Freguesia de _________ podendo esta 
utilizá-lo sempre que entender conveniente, desde 
que para fins relacionados com o âmbito do presente 
Protocolo. 

 
8. A Junta de Freguesia de _________ compromete-se 

a guardar o material de iluminação de Natal, de 
modo a garantir a sua correcta conservação em 
condições adequadas a garantir o seu normal 
funcionamento. 

 
Odivelas,                      2002 
 
Pela Câmara Municipal de Odivelas _____ O Presidente 
 
Pela Junta de Freguesia de ____________ O Presidente” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

“OPEN DE TÉNIS DO CONCELHO DE ODIVELAS” 
TÉNIS CLUBE DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO) referente 
à Dinamização de Grandes Iniciativas Desportivas, e de 
acordo com o estabelecido pela alínea b) do n.º 2 do 
Artigo 21.º da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro (“Apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse 
municipal”) e pela alínea b) do n.º 4 do Artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99 de 18 de Setembro (“Apoiar ou comparticipar, 
pelos meios adequados, no apoio a actividades de 
interesse municipal, de natureza [...] desportiva”), ao 
Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião, de uma 
comparticipação financeira no valor de € 2.100 (dois mil e 
cem euros), para a realização do Open de Ténis do 
Concelho de Odivelas, a decorrer entre os dias 20 a 28 
de Abril de 2002, de acordo com o proposto na 
informação n.º 275/DSC/DD/SAED/02 de 27.03.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

PROJECTOS ESCOLARES NA ÁREA DE 
“EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CIDADANIA” 

ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

Atribuição de subsídios, no âmbito do programa “Melhor 
Ensino, Mais Educação, Melhor Qualidade de Vida”, e 
nos termos da informação n.º 144/DSC/DE/SPE/2002 de 
22.02.2002, às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
para desenvolvimento de projectos escolares na área de 
“Educação, Sociedade e Cidadania” para o ano lectivo de 
2001/02, bem como atribuição de uma verba 
suplementar no valor de € 150,00 (cento e cinquenta 
euros), destinada a suportar as despesas de participação 
na iniciativa Mostra de Projectos Escolares, a realizar 
pela Divisão de Juventude da Câmara Municipal de 
Odivelas no corrente ano lectivo, no valor global de € 
21.525,00 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e cinco 
euros). 
 
 

Valor em Euros 
Escolas Nome do 

Projecto Projecto 
Escolar 

Mostra de 
Projectos

EB1 N.º 2 

de Caneças 

Água fonte de vida, 

de cultura ... e de 

problemas 

825,00 150,00 

EB1 N.º 3 

de Caneças 

Meninos de todas 

as cores 
900,00 150,00 

EB1 N.º 1 

de Famões 

Viver em 

segurança - 

Educação cívica 

900,00 150,00 

EB1 N.º 2 

de Famões 

Viver melhor - 

Educação cívica 
900,00 150,00 

EB1 N.º 4 

de Famões 

Ambiente: A 

importância dos 

três R’s 

975,00 150,00 

EB1 N.º 1 

de Odivelas 

Fruir novos 

espaços e novas 

tecnologias 

1.125,00 150,00 

EB1 N.º 3 

de Odivelas 

Crescer na cidade - 

Aprender a viver 
900,00 150,00 

EB1 N.º 4 

de Odivelas 

A Água: fonte de 

vida, economia da 

água, poluição da 

água, conservação 

de recursos 

aquíferos 

900,00 150,00 

EB1 N.º 5 

de Odivelas 

Intercultura - Factor 

de 

desenvolvimento 

social 

900,00 150,00 

EB1 N.º 6 

de Odivelas 

Conviver com a 

natureza 
900,00 150,00 
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EB1 N.º 8 

de Odivelas 

Crescer de mãos 

dadas 
750,00 150,00 

EB1 de Olival 

Basto 

Os valores da 

convivência, na 

escola e na 

sociedade 

825,00 150,00 

EB1 N.º 1 

da Paiã 

Educação, 

sociedade e 

cidadania - 

Prevenção 

rodoviária 

750,00 150,00 

EB1 N.º 3 

da Paiã 

Educação para a 

cidadania 
1.350,00 150,00 

EB1 N.º 1 

da Pontinha 

Viver em 

comunidade 
825,00 150,00 

EB1 N.º 2 

da Pontinha 

Nós e o trânsito / 

Da União nasce o 

Euro 

975,00 150,00 

EB1 N.º 3 

da Póvoa de 

Santo Adrião 

Uma escola de 

crianças 
825,00 150,00 

EB1 N.º 2 

da Ramada 
Comunicar 1.125,00 150,00 

EB1 N.º 1 

da Urmeira 

Segurança - 

Formação Cívica 
825,00 150,00 

EB1 N.º 2 

da Urmeira 

Educar para a 

Saúde 
1.050,00 150,00 

Total 18.525,00 3.000,00 
Total geral 18.525,00 + 3.000,00 21.525,00 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA “MELHOR ENSINO, 
MAIS EDUCAÇÃO, MELHOR QUALIDADE DE VIDA” 
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
Atribuição, no âmbito do programa “Melhor Ensino, Mais 
Educação, Melhor Qualidade de Vida”, e nos termos da 
informação n.º  252/DSC/DE/SPEP/02 de 25.03.2002, 
aos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do 
Concelho de Odivelas, de subsídios no valor global de 
15.786,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e seis euros). 
 
 

Jardins de Infância Apoio em Euros 
Jardim de Infância de Caneças 967,00 

Jardim de Infância n.º 1 de Odivelas 1.248,00 

Jardim de Infância n.º 2 de Odivelas 1.179,00 

Jardim de Infância n.º 3 de Odivelas 965,00 

Jardim de Infância n.º 4 de Odivelas 1.170,00 

Jardim de Infância da Ramada 1.190,00 

Jardim de Infância da Urmeira 1.180,00 

Jardim de Infância n.º 1 da Pontinha 1.025,00 

Jardim de Infância da Paiã 1.170,00 

Jardim de Infância do Casal do Rato/ 

Santo Eloy 

 

1.291,00 

Jardim de Infância de Famões 1.291,00 

Jardim de Infância n.º 1 

da Póvoa de Santo Adrião 

 

1.085,00 

Jardim de Infância n.º 2 

da Póvoa de Santo Adrião 

 

1.085,00 

Jardim de Infância do Olival Basto 940,00 

Total 15.786,00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 
NÚCLEO REGIONAL DO SUL 

 
Atribuição ao Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro de um subsídio no valor de € 1.500,00 
(mil e quinhentos euros), com o objectivo de apoiar as 
suas acções, e no âmbito das iniciativas desenvolvidas 
em parceria, “Campanha de Prevenção do Cancro da 
Pele e Rastreio do Cancro da Mama, de acordo com o 
proposto na informação n.º 73/GS/AM/2002 de 
25.03.2002 e considerando ainda: 
 
• “O apoio prestado pelo serviço de voluntariado da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro no Instituto 
Português de Oncologia de Francisco Gentil, que 
recebe doentes neoplásticos oriundos dos 
Concelhos da Zona Sul do país, onde se inclui o 
Concelho de Odivelas; 

 
• O interesse demonstrado pelo Núcleo Regional do 

Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro na 
articulação com o Gabinete de Saúde ao nível da 
prevenção das doenças oncológicas.” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROSÁLIS - PROJECTO DE SAÚDE EM LISBOA 
 

Atribuição à instituição Prosális - Projecto de Saúde em 

Lisboa, de um subsídio no valor de € 150 (cento e 

cinquenta euros) para comparticipação nas despesas 

com um jantar que decorrerá no âmbito do XIII Workshop 

sobre Toxicodependência, Família e Sociedade, que 

decorrerá nos dias 4 e 5 de Junho de 2002 na Fundação 

Calouste Gulbenkian, uma vez que este workshop se 

encontra integrado no plano de actividades do Projecto 
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de Luta Contra a Pobreza no Bairro de Santa Maria da 

Urmeira, denominado “Jardim de São José”, do qual o 

Gabinete de Saúde da Câmara Municipal de Odivelas é 

parceiro, nos termos da informação n.º 61/GS/AM/02 de 

19.03.2002. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA 
DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS DE ODIVELAS 

 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, de 3 de Abril de 2002, 

para atribuição à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia do Santíssimo Nome de Jesus de Odivelas, de 

um subsídio no valor de € 468,00 (quatrocentos e 

sessenta e oito euros) como forma de apoio ao VI 

Festival Jovem da Canção Cristã da Vigararia de Loures 

/ Odivelas (para a realização de 200 t-shirt’s), nos termos 

da informação n.º 09/DAS/MR/2002 de 20.03.2002 

 

(Ratificado por unanimidade) 
 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

Processo n.º 35.622/L/OC 
Credifilis 
Redução de Caução de Garantia 
Quinta Porto Pinheiro, Odivelas 
 

Redução da caução de garantia das obras de 

urbanização do loteamento da Quinta Porto Pinheiro em 

Odivelas, prestada mediante a garantia bancária n.º 

279979 do Banco Espírito Santo, para € 18.935.000,00 

(dezoito milhões, novecentos e trinta e cinco mil euros), 

nos termos da informação n.º 34/LG/2002 de 27.03.2002 

e nas condições da informação dos serviços a folhas 

2504 do referido processo. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

Processo n.º 2.142/LO 
Odivel-Lar, Sociedade de Construções, Lda. 
Estudo de Loteamento 
Quinta da Mimosa, Barruncho, Odivelas 
 

Proposta de aprovação do Estudo de Loteamento de 

uma parcela de terreno, correspondente ao artigo 33 da 

secção F da freguesia de Odivelas, com uma área total 

de 8.800m2, localizada na Quinta da Mimosa, Barruncho, 

Odivelas, prevendo a constituição de 3 lotes, sendo dois 

destinados a habitação colectiva (24 fogos), com uma 

área total de construção de 2.568 m2, um lote com área 

de 3.459m2, destinado a indústria, com uma edificação 

de 1.023m2, nos termos da informação n.º 33/LG/2002 de 

26.03.2002 e nas condições da informação dos serviços 

constante de folhas 56 a 60 do referido processo. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

Processo n.º 2.242/L 
Construções Arnaldo Dias, Lda. 
Reconfiguração do perímetro da área de intervenção 
do Alvará de Loteamento n.º 15/96 
Urbanização da Ribeirada, Odivelas 
 

Proposta de reconfiguração do perímetro da área de 

intervenção do Alvará de Loteamento n.º 15/96 referente 

à Urbanização da Ribeirada, Odivelas, em área do 

domínio público, implicando uma cedência com 

acréscimo de 790.80m2 á área inicial, a efectuar pelo 

proprietário do prédio n.º 13646 de Odivelas, nos termos 

da informação n.º 32/LG/2002 de 26.03.2002 e nas 

condições da informação dos serviços a folhas 2121 e 

2126 do referido processo. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 
 

33ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1100  ddee  AAbbrriill  ddee  22000022  
 
 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
E CONTA DE GERÊNCIA 

 

 
 

Presentes para deliberação o Relatório de Actividades e 
a Conta de Gerência referentes ao ano 2001. 

 
 

“Balanço do terceiro ano de Actividade da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas 

 
Preâmbulo 

 
Como nota preliminar é de destacar que este Relatório 
de Actividades se reporta ao último ano do mandato da 
Comissão lnstaladora do Município de Odivelas, 
reflectindo as condições excepcionais do seu 
funcionamento e que tiveram por base: 
 

a) instalar os Órgãos do novo Município e os 
Serviços que os suportam; 

b) assegurar a gestão corrente da nova autarquia e 
a jurisdição do território; 

c) negociar o processo de partilhas com o 
Município de Loures. 

 
Podemos considerar que este ano já foi um ano de 
actividade normal, em que os serviços municipais 
estiveram a trabalhar em pleno, o que se reflectiu no 
grande número de actividades realizadas. 
 
Caracterizando os dois primeiros anos de actividade 
podemos referir que o ano de 1999 foi um ano virado 
essencialmente para os aspectos logísticos da 
instalação, organização interna e arranque do 
funcionamento mínimo dos serviços, com as dificuldades 
que a interpretação da Lei 84/98 de 14 de Dezembro nos 
colocou até Julho de 1999, para o exercício pleno das 

nossas funções, que a Lei 48/99 de 16 de Junho veio 
entretanto consagrar. Em 2000 foi já um ano de 
actividade que poderemos considerar muito aceitável, 
face aos meios que cada Departamento e cada Serviço 
Municipal iam dispondo, de forma gradativa, para dar 
resposta aos problemas da nossa comunidade local. 
 
A actividade desenvolvida ao longo do ano de 2001 é o 
resultado claro do pleno funcionamento dos serviços 
municipais e consolidação dos desejos e das vontades 
como prossecução do levantamento e acompanhamento 
das necessidades do território. 
 
Para a concretização dos objectivos a que a C.I.M.O. se 
propôs aquando da apresentação do Plano de 
Actividades para 2001 muito contribuiu a vontade firme 
da Comissão lnstaladora apoiada pelos Dirigentes, 
Técnicos e restantes trabalhadores do Município. Como 
complemento a confiança demonstrada pelas instituições 
culturais, desportivas, sociais e empresariais tem sido 
determinante para o êxito dos objectivos propostos 
alcançar e amplamente reflectido neste Relatório de 
Actividades, referente ao ano 2001. 
 
A instalação dos Órgãos do novo Município de Odivelas 
foi um dos objectivos alcançados pela Comissão 
Instaladora com o culminar da obra na Quinta da 
Memória onde irão ser instalados os Paços do Município. 
Prevê-se a sua entrada em funcionamento já no primeiro 
quadrimestre do ano de 2002, permitindo, deste modo, a 
criação de um espaço digno para a futura Câmara 
Municipal bem como a requalificação de toda a zona 
envolvente. Todavia, é premente o desenvolvimento do 
projecto dos Serviços T écnico-Administrativos, cujo 
estudo preliminar se encontra concluído. 
 
Como corolário da instalação dos Serviços Municipais, 
foi finalmente inaugurado o Refeitório Municipal, com o 
início da sua actividade no dia 1 de Junho. Foram 
fornecidas 21.006 refeições ao longo dos 146 dias de 
funcionamento. 
 
Dos objectivos traçados como prioridades para 2001, a 
Habitação e Urbanismo atingiu 69% de taxa de 
execução, com destaque para a Iluminação Pública que 
força de novos projectos, utilizou 99% da dotação 
inicialmente prevista. Na Habitação Social o esforço na 
recuperação e reabilitação em habitações municipais 
atingiu 92% da dotação definida, com destaque para a 
recuperação e beneficiação de Edifícios de Habitação 
Municipal nas freguesias da Pontinha e Póvoa de Sto 
Adrião, atingindo o montante de adjudicação de 105 300 
contos. 
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Em 2001 foi finalmente possível chegar a entendimento 
com o INH, podendo em 2002, já em pleno direito, iniciar 
a resolução dos problemas do PER, prosseguir os 
sucessos no PER-Famílias e nos problemas da inserção 
social das famílias carenciadas. 
 
A nível da Revitalização Urbana a sua execução foi 
igualmente elevada, merecendo atenção as rubricas 
destinadas à Recuperação de Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI's). Ao longo de 2001 foram cabimentados 
309 644 contos de subsídios atribuídos às Comissões de 
Moradores e Associações de Proprietários de Bairros 
AUGI's. 
 
A estratégia de recuperação das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal resultou na aprovação do estudo de 
loteamento de 10 bairros e emissão de 8 Alvarás de 
Loteamento, abrangendo um total de 9.225 fogos. Foram 
igualmente analisados 1.740 processos de obras 
particulares inseridas nos procedimentos de recuperação 
das AUGI's. 
 
Outro dos objectivos que mereceu destaque em 2001 foi 
a Educação, onde foram despendidos na Remodelação, 
Ampliação, Construção de novos Estabelecimentos 
Escolares e aquisição de mobiliário e equipamento e 
instalação de alarmes, cerca de 1 307 102 contos, 
atingindo 89% da dotação definida. Um dos projectos 
abraçados pela Comissão lnstaladora do Município de 
Odivelas foi o dos Refeitórios Escolares, com um valor 
de despesa orçado em cerca de 52 000 contos. 
 
O apoio às Colectividades, Clubes e Associações foi uma 
constante ao longo deste terceiro ano de actividade da 
Comissão lnstaladora do Município de Odivelas, 
mantendo-se os laços estreitos com esta faixa da 
sociedade civil. A taxa de execução atingiu os 77%, 
sendo o montante envolvido neste objectivo na ordem 
dos 1 175 000 contos. 
 
De grande relevo a intervenção social ao nível da 
população idosa e dos mais carenciados. Destaque 
merecido aos projectos de Colónias de Férias e de 
diversos Passeios proporcionando um número elevado 
de elementos envolvidos, quer idosos quer crianças. O 
projecto de instalação da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens em Perigo tendo tido o seu início em 
2000, constituiu-se como uma acção plenamente 
concretizada em 2001. 
 
No âmbito da Saúde foi dada grande importância à 
continuação da efectivação de parcerias, aos níveis 
locais, nacionais e internacionais. Dentro dos objectivos 
definidos a taxa de execução alcançada atingiu cerca de 
93% da dotação definida o que demonstra bem o 

empenho desenvolvido neste sector. Destaque para a 
celebração de três contratos programa com a ARS com 
vista à construção dos Centros de Saúde de Odivelas, 
Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. 
 
A melhoria das condições de Saneamento e Salubridade 
foi notória, com o emprenho dos diversos serviços que 
contribuem para este objectivo municipal. De realçar o 
elevado investimento feito em reparação e beneficiação 
de Cemitérios. O projecto de Parque para Recolha de 
Viaturas Abandonadas foi finalmente iniciado no final de 
2001. 
 
O apoio aos Bombeiros, sector frágil da nossa sociedade 
teve por parte da CIMO uma atenção especial, como tem 
sido apanágio desta Comissão Instaladora. O montante 
global de subsídios atribuídos a estas Corporações 
ascende a cerca de 326 500 contos. O Parque Municipal 
de Alojamento Transitório de Emergência encontra-se já 
em fase de arranque com a definição do terreno e infra-
estruturas. 
 
A comunidade empresarial local teve um forte apoio da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas em 
2001. A dinâmica empreendida ao sector foi notória, com 
intervenção directa na divulgação do EURO, junto das 
diversas entidades intervenientes neste sector. A 
ODIMOSTRA proporcionou um excelente polo de 
divulgação do nosso concelho. As potencialidades 
turísticas, da gastronomia e do artesanato, as riquezas 
culturais e patrimoniais foram divulgadas através de 
inúmeras iniciativas de âmbito local, nacional e 
internacional. 
 
As acessibilidades mereceram particular destaque neste 
concelho e neste ano. O desenvolvimento ocorrido por 
força das obras realizadas pela Administração Central 
protocoladas com o Município e como reivindicação 
deste, as obras do Metro, as rotundas e nós nos eixos 
viários principais proporcionaram uma alteração 
determinante nas acessibilidades a Odivelas. 
 
Ao nível da Qualificação Ambiental foram mantidas as 
linhas de actuação, com destaque para a criação e 
preservação de espaços verdes com uma taxa de 
execução de 72% da dotação prevista. 
 
O Programa Integrado de Requalificação Urbana e 
Valorização Arnbiental de Odivelas - PROQUAL 2002-
2005 aprovado pela Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas em 2 de Maio de 2001 permitirá a 
requalificação das diversas áreas qualificáveis para 
intervenção e orça num investimento global de cerca de 
10 000 000 contos. 
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A relação com as Juntas de Freguesia processou-se 
também normalmente notando-se um aumento, por parte 
destas, da utilização do artigo 27° do Protocolo de 
Delegação de .Competências. 
 
Outro dos marcos importantes da actividade da 
Comissão lnstaladora foi a conclusão do processo de 
partilhas entre os Municípios de Loures e de Odivelas, 
sabendo-se, como se sabe, que estes processos são 
sempre geradores de grande conflitualidade, o que, 
neste caso, foi possível minimizar, tendo, no entanto, o 
Município de Odivelas de assumir um encargo de cerca 
de 5 300 000 de contos, dos quais 2 065 000 contos 
tiveram de ser transferidos de imediato para o Município 
de Loures. 
 
Face ao nível de execução do Plano de Actividades para 
2001, verifica-se que os serviços municipais estiveram a 

trabalhar em pleno, confirmando a justeza do processo 
de criação do Município e as expectativas criadas. A 
Comissão lnstaladora, não só foi capaz de instalar os 
serviços municipais, como, desde muito cedo, iniciou a 
gestão do território e a prestação de serviços aos 
munícipes, com um nível de qualidade reconhecida por 
todos. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas recebe, assim, da 
Comissão lnstaladora, uma situação favorável ao normal 
desenvolvimento das suas actividades e as bases em 
que assentará o desenvolvimento do Município nos 
próximos anos. 
 

O Presidente da Câmara 
(a) Manuel Varges 

 
 

 
 

Análise do Orçamento e Plano de Actividades 
 
O Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2001 foi aprovado na 26ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora 
realizada em 27 de Dezembro de 2000, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil de Janeiro de 2001. 
 
O Orçamento foi aprovado com uma verba total de Esc.: 22.681.043.000$00 (€ 113.132.565,52), estando o Plano de 
Actividades dotado com a verba de Esc.: 14.274.570.000$00 (€ 71.201.254,98). 
 
Passemos a observar a evolução da actividade do município de Odivelas. 
 
O ano de 1999 caracteriza-se, essencialmente, pela instalação da mais recém criada autarquia local. Deste modo, era 
necessário, por um lado, dotar os novos serviços, quer de meios humanos, quer de meios logísticos e, por outro, pôr  em 
prática a sua actividade em prol da comunidade local. 
 
Durante o ano 2000 deparamo-nos com uma grande actividade, como se pode verificar pelo acréscimo de 119% no Plano 
de Actividades em relação ao valor do ano anterior. O ano 2001 é o ano da consolidação da fase de instalação e o 
continuar das actividades desenvolvidas pelos Departamentos e Serviços Municipais. 
 

 1999 2000 2001 
% 

(ano base 1999) 
% 

(ano base 2000)

Orçamento 8.253.682.900 15.931.775.000 22.681.043.000 93% 42% 

Plano de Actividades 4.147.198.531 9.078.515.000 14.274.570.000 119% 57% 

(valores em escudos) 

 

 1999 2000 2001 
% 

(ano base 1999) 
% 

(ano base 2000)

Orçamento 41.169.196,74 79.467.358,67 113.132.565,52 93% 42% 

Plano de Actividades 20.686.139,06 45.283.441,91 71.201.254,98 119% 57% 

(valores em euros) 
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A decomposição das verbas iniciais do Plano de Actividades, por objectivos, são: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obj. Designação Dotação $ Dotação € 

01 Educação 1.911.600.000 9.535.020,60 

02 Cultura, Desporto e Tempos Livres 1.812.450.000 9.040.462,49 

03 Acção Social 588.300.000 2.934.428,03 

04 Saúde 99.500.000 496.303,91 

05 Habitação e Urbanismo 2.042.700.000 10.188.944,64 

06 Saneamento e Salubridade 219.000.000 1.092.367,39 

07 Protecção Civil 494.500.000 2.466.555,60 

08 Desenvolvimento Económico e Abast. Público 1.104.350.000 5.508.474,58 

09 Comunicações e Transportes 1.464.200.000 7.303.398,81 

10 Meio Ambiente e Espaços Verdes 1.938.000.000 9.666.703,25 

11 Património Municipal 1.815.350.000 9.054.927,62 

12 Actividades Meio 784.620.000 3.913.668,06 

  14.274.570.000 71.201.254,98 
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Ao longo do ano de 2001 foram efectuadas 10 Alterações Orçamentais e 1 Revisão Orçamental ao Orçamento e Plano de 
Actividades, originando as seguintes variações: 
 

(valores em escudos) 

 
 
 
 
 

Obj. Designação Dotação Inicial Dotação Final Variação 

01 Educação 1.911.600.000 1.995.000.000 83.400.000 

02 Cultura, Desporto e Tempos Livres 1.812.450.000 1.530.570.000 -281.880.000 

03 Acção Social 588.300.000 524.900.000 -63.400.000 

04 Saúde 99.500.000 97.484.775 -2.015.225 

05 Habitação e Urbanismo 2.042.700.000 2.458.100.000 415.400.000 

06 Saneamento e Salubridade 219.000.000 298.000.000 79.000.000 

07 Protecção Civil 494.500.000 536.825.118 42.325.118 

08 Desenvolvimento Econ. e Abast. Público 1.104.350.000 1.157.260.000 52.910.001 

09 Comunicações e Transportes 1.464.200.000 1.516.117.450 51.917.450 

10 Meio Ambiente e Espaços Verdes 1.938.000.000 1.979.100.000 41.100.000 

11 Património Municipal 1.815.350.000 2.002.489.930 187.139.930 

12 Actividades Meio 784.620.000 850.720.000 66.100.000 

  14.274.570.000 14.946.567.275 671.997.274 
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(valores em euros) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obj. Designação Dotação Inicial Dotação Final Variação 

01 Educação 9.535.020,60 9.951.018,05 415.997,45 

02 Cultura, Desporto e Tempos Livres 9.040.462,49 7.634.450,97 -1.406.011,52 

03 Acção Social 2.934.428,03 2.618.190,16 -316.237,87 

04 Saúde 496.303,91 486.252,01 -10.051,90 

05 Habitação e Urbanismo 10.188.944,64 12.260.951,11 2.072.006,47 

06 Saneamento e Salubridade 1.092.367,39 1.486.417,73 394.050,34 

07 Protecção Civil 2.466.555,60 2.677.672,40 211.116,80 

08 Desenvolvimento Econ. e Abast. Público 5.508.474,58 5.772.388,54 263.913,96 

09 Comunicações e Transportes 7.303.398,81 7.562.361,96 258.963,15 

10 Meio Ambiente e Espaços Verdes 9.666.703,25 9.871.709,18 205.005,93 

11 Património Municipal 9.054.927,62 9.988.377,66 933.450,04 

12 Actividades Meio 3.913.668,06 4.243.373,47 329.705,41 

  71.201.254,98 74.553.163,25 3.351.908,26 
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Execução do Plano de Actividades 
 
 
A execução do Plano de Actividades foi de 72%, considerando o total das despesas previstas e cabimentadas. A Taxa de 
Execução Financeira do Plano de Actividades atingiu os 39%. 
 
 

Plano de Actividades Valores Totais $ Valores Totais € 

Dotação (1) 14.946.567.275 74.533.163,25 

Cabimento (2) 10.825.631.060 53.998.020,07 

Facturação (3) 7.584.550.413 37.831.577,96 

Pago (4) 5.763.343.586 28.747.436,61 

Execução Cabimentos (5=2/1) 72,4% 

Execução Compromissos (6=3/1) 50,7% 

Execução Financeira (7=4/1) 38,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72%

28%

Cabimento Saldo

3 9 %

6 1%

Pagamento Saldo
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CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2001 DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

“Preâmbulo 
 
O presente documento constitui a Conta de Gerência do ano de 2001 do Município de Odivelas, criado pela Lei 84/98 de 14 
de Dezembro. 
 
Reflecte a execução financeira do Orçamento e das Actividades contidas no respectivo Plano, aprovados por deliberação 
da Comissão Instaladora do Município, realizada em 27 de Dezembro de 2000. Há que ter em conta também, a execução 
dos encargos não imputados directamente ao Plano referido, mas que contribuíram de forma indirecta para a sua 
concretização. Importa referir, para uma melhor compreensão do documento, que este reporta ao ano económico terminal 
do período de instalação do novo Município, comportando as dificuldades que lhe foram inerentes. 
 
Para esse efeito e transitoriamente, e até à próxima adopção do POCAL, foi seguido o Decreto-Lei 341/83 de 21 de Julho. 
 
Assim: 
 
1. Determina o Artº 9° (Equilíbrio do Orçamento) do citado diploma que as receitas correntes serão pelo menos iguais às 

despesas correntes. 
 
No ano de 2001 verificou-se que as receitas correntes totalizaram 6.934.778 contos. As despesas correntes 
totalizaram 6.618.151 contos. Verificou-se assim uma poupança corrente de 316.627 contos. 
 
Nesta conformidade, foi respeitado o princípio legal referido. 
 

2. Determina ainda o Decreto-Lei 166/84, de 6 de Abril, (Artº 10°), com as alterações introduzidas pela Lei 44/85 de 13 de 
Setembro (Limites dos Encargos com Pessoal), que: 

 
 As despesas efectuadas com o pessoal do quadro da nova estrutura não poderão exceder 60% das receitas 

correntes do ano económico anterior ao respectivo exercício; 
 
 As despesas com o pessoal pago pela rubrica "Pessoal em qualquer outra situação" não podem ultrapassar 25% 

dos encargos mencionados no número anterior. 
 
 
No ano de 2001 as despesas globais com pessoal do mapa foram no valor de 2.043.724 contos, que representaram 42,1% 
das receitas correntes de 2000 (4.856.382 contos). 
 
O quadro que se segue contém os valores e percentagens referidos: 
 
 

Despesas Com Pessoal do Mapa 
 
 

Limite Legal Execução Orçamental 

1º Limite – 60% das receitas correntes 
do ano económico de 2000 

Despesas com 
Pessoal do mapa  =  2.043.724 = 42,1% 
Receitas correntes    4.856.382 
de 2000 
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3. Quanto ao endividamento financeiro, o mapa que se segue reflecte a situação no final do ano em apreço, de acordo 

com a Lei 42/98, de 6 de Agosto, alterada pela Lei 94/01, de 20 de Agosto. 
 
 

Grau de Endividamento Municipal em 2001 
 

Descrição Valor 
Data do 

Empréstimo 

Capacidade de 
Endividamento 

* 

Encargos em 2001 
(Amortização + 

Juros) ** 

Capacidade de 
Endividamento 

(Saldo 
Disponível) 

Percentagem 
face à Capac. 

de 
Endividamento 

Emp. Longo 
Prazo 5.000.000 06/06/2001 39.134  

Emp. de 
Reestruturação 1.785.616 16/08/2001 38.459  

Total 6.785.616  608.807 77.593 531.214 12,75% 
 
* Três duodécimos do FGM + FCM que cabe ao Município. 
** Encargos pagos, em função da data do seu vencimento. 
 
 

Outros Empréstimos (não contribuem para o cálculo da capacidade de endividamento) 
 
 

Descrição Valor Data do Empréstimo 
Encargos em 2001 

(Amortização + Juros) 
PER-0402/000081/987/0019 1.138.334 25/07/1996 33.918
PER-0402/000086/087/0019 13.826 22/08/2001 349
PER-0402/000087/987/0019 489.006 18/03/2001 11.161

Total 1.641.166  45.428
 
 
 
1. Análise da Conta de Gerência do Município de Odivelas 
 
1.1 - Estrutura da Receita 
 
Da receita arrecadada (13.742.853 contos), as receitas correntes correspondem a 50,5% (6.934.778 contos) do total. As 
receitas de capital correspondem a 49,5% (6.808.075 contos) do total. 
 
As rubricas de maior peso relativo e que constituem cerca de 96,7% da receita arrecadada são: 
 

 Empréstimos contraídos a Médio-Longo Prazo 39,5% (5.430.474 contos); 
 Impostos Directos 24,4% (3.357.118 contos); 
 Transferências Correntes (FGM / FCM / Outras) 12,5% (1.724.535 contos); 
 Impostos Indirectos 10,3% (1.415.677 contos); 
 Transferências de Capital (FGM / FCM / Outros) 10,0% (1.377.602 contos). 

 
 
1.2. - Estrutura da Despesa 
 
Da despesa realizada (13.149.650 contos), as despesas correntes correspondem a 50,3% (6.618.151 contos) do total. As 
despesas de capital correspondem a 49,7% (6.531.499 contos) do total. 
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As rubricas de maior peso relativo e que constituem cerca de 96,8% da despesa realizada são: 
 

 Investimentos 25,8% (3.394.859 contos); 
 Transferências de Capital 23,5% (3.093.642 contos); 
 Aquisição de Serviços 22,8% (2.998.156 contos); 
 Pessoal 15,5% (2.043.724 contos); 
 Transferências Correntes 8,3% (1.092.466 contos); 

 
 
1.3 - Análise da Execução Orçamental 
 
Tendo por termo de comparação as dotações constantes do Orçamento Final verifica-se que: 
 
 As receitas correntes arrecadadas representam 56,60% (6.934.779 contos) do valor final orçamentado (12.248.410 

contos), destacando-se pela sua taxa de Execução: 
 

• Transferências Correntes - Outras 175,9% (263.775 contos); 
• Outras Receitas Correntes 153,7% (36.886 contos); 
• Taxas, Multas e Outras Penalidades 77,0% (172.822 contos); 
• Derrama 71,7% (70,0% (1.415.677 contos).358.616 contos); 
• Impostos Indirectos  

 
 
As receitas correntes com menor taxa de execução, foram: 
 

• Venda de Bens Não Duradouros 0,0% (0 contos); 
• Venda de Bens Duradouros 13,2% (66 contos); 
• Rendimentos de Propriedade 18,4% (33.187 contos); 
• Imposto de Sisa 30,8% (1.538.188 contos). 

 
 
 As receitas de Capital representam 53,40% (6.808.076 contos) do valor orçamentado (12.747.826 contos). Os desvios 

em relação às previsões constantes no Orçamento resultam, no essencial, de não se terem verificado: 
 

- O Recurso a Fundos da Comunidade Europeia e a outros tutelados pela Administração Central; 
- O financiamento directo pela Administração Central, das despesas de instalação do novo Município. 

 
 
 As despesas correntes em relação ao Orçamento final (11.538.189 contos) tiveram uma taxa de execução de 57,40% 

(6.618.151 contos). 
 
Destacam-se pela sua taxa de execução, face às previsões finais, as despesas correntes a seguir elencadas: 
 

• Transf. Correntes - Participação das Freguesias - Protocolo 100,0% (448.707 contos); 
• Outras Despesas Correntes 71,5% (22.224 contos); 
• Transf. Correntes - Outras 70,4% (643.759 contos); 

 
 
Com menor taxa de execução, face às previsões finais, destacam-se: 
 

• Bens Duradouros 16,8% (23.544 contos); 
• Bens Não Duradouros 40,6% (308.803 contos). 
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 As despesas de capital em relação ao Orçamento final (13.458.049 contos) tiveram uma taxa de execução de 48,50% 
(6.531.498 contos). 

 
Destacam-se pela sua taxa de execução, face às previsões finais, as despesas de capital a seguir elencadas: 
 

• Transf. Capital - Freguesias - Protocolo 100,0% (548.421 contos); 
• Transf. Capital - Outras 76,8% (2.545.221 contos). 

 
 
Nota: Nas Transferências de Capital - Outras, encontra-se a transferência para a Câmara Municipal de Loures de 
2.069.028 contos ao abrigo do Processo de Partilhas. 
 
Com menor taxa de execução, face; às previsões finais, destacam-se: 
 

• Investimentos - Terrenos 0,0% (0 contos); 
• Passivos Financeiros 0,0% (0 contos); 
• Investimentos - Habitação 7,5% (38.016 contos). 

 
 
As transferências para as Juntas de Freguesia, ao abrigo do Protocolo de Delegação de Competências constam do quadro 
que se segue. 
 

TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 
AO 

ABRIGO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
 
Freguesia 1998* 1999 Variação 

98/99 
2000 Variação 

99/00 
2001 Variação 

00/01 
Variação 

98/01 
Caneças 39.390 73.189 85,85% 90.653 23,9% 102.588 13,2% 160,4%
Famões 39.502 60.494 53,14% 90.735 50,0 100.267 10,5% 153,8%
Odivelas 204.268 289.453 41,45% 379.304 31,0% 392.507 3,5% 91,8%
Olival Basto 30.948 44.156 42,68% 59.696 35,2% 69.238 16,0% 137,2%
Pontinha 82.474 137.237 66,40% 165.555 20,6% 195.067 17,8% 136,7%
P. Santo 
Adrião 48.930 81.103 65,75% 98.027 20,9% 102.986 5,1% 110,5%

Ramada 63.341 99.803 57,56% 122.097 22,3% 140.303 14,9% 121,5%
Total 509.213 785.435 54,25% 1.006.067 28,1% 1.102.956 9,6% 116,6%
 
* - Ainda na vigência do Município de origem. 
 
Verificou-se um acréscimo global de 96.889 contos entre 2000 e 2001, correspondente a um crescimento em percentagem 
de + 9,6%, o que se traduziu no reforço efectivo da disponibilização de meios financeiros para o exercício pelas Juntas de 
Freguesia, das Competências Delegadas pelo Município de Odivelas. 
 
Os valores referidos não incluem as transferências feitas ao abrigo do 27º do Protocolo de Delegação de Competências 
(Protocolos adicionais). O valor destes cifrou-se em 223.603 contos. 
 
O Saldo de Gerência que transita para o ano de 2002 é de Esc. 887.699.358$00 (oitocentos e oitenta e sete milhões, 
seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e oito escudos).” 
 
(Aprovados por maioria) 
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TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
 

 

 

ALTERAÇÕES À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
PARA O ANO 2002 

 

Introdução das alterações propostas na informação n.º 

026/VMJ/2002 de 03.04.2002: 

 

“1. no n.º 3 do artigo 1.º acrescentou-se “das redes 

básicas2 e “(artigo 12.º); 

2. No artigo 107.º foi aditado o seguinte: 

“estabelecimentos mencionados nos Anexos I, II e III da 

Portaria n.º 33/2000, de 28 de Janeiro2 e suprimido “com 

excepção dos mencionados...” 

3. Na alínea e) do n.º 3 do artigo 107 suprimi 

“(restauração)”; 

4. No artigo 111 corrigi os valores das taxas em função 

do estabelecido na Portaria n.º 1424/2001, de 13 de 

Dezembro; 

5. Aditei um n.º 5 ao artigo 112.º, com a seguinte 

redacção: “Remoção de cadáveres de cães e gatos para 

o canil de Lisboa, a pedido das clínicas veterinárias, 

excluindo cremação - € 3” e “Idem, a pedido de outros 

munícipes - € 1,5.” 

 

Em tudo o resto o resto é o mesmo o teor das restantes 

disposições da proposta de Tabela de Taxas e Licenças 

aprovada, com excepção de melhor explicitação quanto 

ao âmbito da previsão das anteriores licenças 

respeitantes ao urbanismo, a que se aditou a previsão 

dos casos de autorização, por força do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/2001, de 4 de Junho.” 

 

(Para maior clareza, publica-se em anexo a Tabela de 
Taxas e Licenças para o ano 2002 com as devidas 
correcções) 
 

(Aprovada por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

Processo n.º 1085/OP/GI 
Armando Simões e Carlos Godinho 
Substituição de garantia bancária e distrate de 
hipoteca 
Lote 7, Rua das Fontaínhas, Famões 
 

Substituição da hipoteca legal sobre o Lote 7 da Rua das 

Fontaínhas, no Bairro das Fontaínhas, em Famões, por 

garantia bancária e autorização do distrate da sua 

hipoteca legal, com o Alvará de Loteamento n.º 2/99 de 

30.12.99, ao abrigo do n.º 5 do artigo 27º da Lei n.º 91/95 

de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, nos termos da 

informação n.º 29/SM/DRLA/01 de 13.03.2002. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do art. 65º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, dá-se conhecimento de 

que, no uso da competência que nos foi delegada pela 

Câmara Municipal, aprovámos a celebração de um 

protocolo de colaboração com o Conselho de Prevenção 

do Tabagismo referente à prevenção do tabagismo junto 

dos jovens do Concelho. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 

 

 
Protocolo de Cooperação entre 

o Conselho de Prevenção do Tabagismo 
e a Câmara Municipal de Odivelas 

 
“Considerando que o consumo do tabaco é, hoje, nos 
países desenvolvidos, a principal causa de 
morbimortalidade evitável; 
 
Considerando que o tabagismo é, não só factor de risco 
para o próprio fumador, mas também para todos aqueles 
que, não sendo fumadores, vivem em espaços poluídos 
pelo fumo do tabaco; 
 
Considerando que a maioria dos indivíduos fumadores 
iniciou a sua actividade tabágica antes dos 18 anos; 
 
Considerando que é urgente melhorar a rede de 
consultas de desabituação tabágica e o apoio aos jovens 
que querem deixar de fumar; 
 
Considerando que a Câmara Municipal de Odivelas tem 
particulares responsabilidades de continuar o trabalho de 
colaboração com o Conselho de Prevenção do 
Tabagismo iniciado com o Projecto ESFA; 
 
Considerando que compete às autarquias locais zelar 
pelo desenvolvimento pessoal e social dos jovens de 
forma saudável e responsável; 
 
Considerando que uma das atribuições do Conselho de 
Prevenção do Tabagismo (CTP ), prevista no artº. 14°, 
alínea d) do D.L. nº 226/83, de 27 de Maio, com a 
redacção dada pelo D.L. nº 276/92, de 12 de Dezembro, 
é a de apoiar a actividade dos serviços públicos em 
matéria de estudos, inquéritos ou quaisquer outras 
acções relacionadas com a política de prevenção do 
tabagismo;  

 
Considerando que o regimento interno do CPT, aprovado 
pela Portaria n° 735/93, de 13 de Agosto, prevê no seu 
artº 12º, que, para a prossecução das actividades do 
CPT, pode o mesmo celebrar protocolos com entidades 
públicas ou privadas; 
 
Considerando que é imperioso uma maior articulação do 
Conselho de Prevenção do Tabagismo com as 
autarquias locais, nomeadamente no apoio e 
acompanhamento dos programas e projectos de 
prevenção do tabagismo; 
 
Considerando que o Plano de Actividades do Conselho 
de Prevenção do Tabagismo para 2002, prevê no ponto 
2.7. apoio a projectos de prevenção tabágica, o montante 
de € 349.159,00 (trezentos e quarenta e nove mil, cento 
e cinquenta e nove euros); 
 
Considerando que as duas instituições se encontram 
empenhadas e fortemente motivadas para o 
desenvolvimento de acções nesta área, 
 
O Conselho de Prevenção do Tabagismo, adiante 
designado por CPT, com sede na Avenida dos Estados 
Unidos da América, nº 53 D – 4º, Lisboa, representado 
neste acto pelo Senhor Professor Doutor Manuel Pais 
Clemente, Presidente do CPT. 
E 
A Câmara Municipal de Odivelas, adiante designado por 
CM Odivelas, com sede na Av. D. Dinis, 96 A/C, em 
Odivelas, pessoa colectiva n° 504293125, representado 
neste acto pelo Senhor Doutor Manuel Varges, 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, como 
segundo outorgante, celebram entre si o presente 
protocolo de colaboração, o qual se rege pelo disposto 
nas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
O presente protocolo tem por objecto a colaboração 
entre os outorgantes no âmbito do apoio destinado ao 
desenvolvimento de projectos, programas e divulgação 
de actividades de prevenção do tabagismo na área 
abrangida pela Câmara Municipal de Odivelas e com os 
seguintes objectivos específicos: 
 
1 -  Apoiar um projecto de Investigação/acção para o 

desenvolvimento de um quadro teórico e 
metodológico de intervenção na prevenção de 
factores de risco, em especial o tabagismo, junto dos 
jovens, a partir do meio urbano e de grupos fechados 
geradores de modelos culturais. 
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2 -  Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo 
Projecto ESFA (European Smoking Prevention 
Framework Aproach) no Concelho de Odivelas, 
articulando o trabalho de prevenção do tabagismo 
desenvolvido nas escolas com o associativismo 
juvenil, as associações locais, paróquias e outros 
grupos da comunidade local; 

 
3 -  Formar formadores e animadores juvenis que 

sustentem e aumentem a eficácia da intervenção 
comunitária da prevenção do tabagismo no 
Conselho de Odivelas; 

 
4 -  Apoiar outras autarquias no desenvolvimento de 

programas e projectos de prevenção do tabagismo. 
 

Cláusula 2ª 
 

Os projectos, programas e actividades de prevenção do 
tabagismo decorrerão com as fases e com o calendário 
descrito, em anexo ao presente protocolo que dele faz 
parte integrante. 

 
Cláusula 3ª 

 
A Câmara Municipal de Odivelas, através do Pelouro da 
Juventude, assegura o necessário apoio técnico, 
administrativo e logístico ao presente protocolo. 

 
Cláusula 4ª 

 
1 -  O valor global decorrente do presente protocolo de 

cooperação é de € 124.760,00 (cento e vinte e 
quatro mil, setecentos e sessenta euros ), financiado 
através de verbas destinadas à luta anti-tabágica e 
inscritas no ponto"2.7 Apoio a projectos de 
prevenção do tabagismo" do Plano de Actividades 
do CPT. 

 
2 -  A verba referida no número anterior será 

disponibilizada em 50% (€ 62.380), após a 
assinatura do presente protocolo e os restantes 50%, 
até ao final do mês de Junho, de 2002, sendo o 
pagamento efectuado por transferência bancária 
para a conta NIB: CGD 003 505 450 005 128 023 
051. 

 
Cláusula 5ª 

 
A responsabilidade pela execução do presente protocolo 
é da Comissão de Acompanhamento, composta por dois 
elementos do CPT e dois elementos da Câmara 
Municipal de Odivelas, sendo esta Comissão presidida 
pelo elemento nomeado pela autarquia, a quem caberá 

igualmente elaborar os relatórios de actividades e de 
execução financeira a apresentar aos dois outorgantes. 

Cláusula 6ª 
 

1 -  O segundo outorgante obriga-se a assegurar uma 
estreita colaboração com o CPT com vista ao mais 
correcto acompanhamento e execução deste 
protocolo; 

 
2 -  O CPT e a Câmara Municipal de Odivelas 

comprometem-se a resolver por consenso eventuais 
dúvidas que se suscitem no âmbito da execução do 
presente protocolo. 

 
Cláusula 7ª 

 
O envolvimento, a qualquer título, de terceiros, quer se 
trate de serviços públicos ou organizações privadas nos 
projectos desenvolvidos ao abrigo do presente protocolo, 
pode ser proposto por qualquer dos outorgantes, 
devendo a proposta referir as condições de participação 
da entidade envolvida. 

 
Cláusula 8ª 

 
Quaisquer alterações ao presente protocolo carecem de 
prévio acordo das partes outorgantes a efectuar por 
escrito e submetidas à tutela. 

 
Cláusula 9ª 

 
O não cumprimento por um dos outorgantes de qualquer 
das suas obrigações confere ao outro o direito de 
rescisão com todas as consequências legais, 
nomeadamente, a devolução dos montantes recebidos 
pela não afectação da verba atribuída aos fins a que se 
destina. 

 
Cláusula 10ª 

 
O presente protocolo produz efeitos após a data da sua 
assinatura e tem a duração até ao final do mês de 
Dezembro de 2002. 
 
 
Odivelas, 20 de Março de 2002 
 
 
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes 
com um exemplar. 
 
 

O Presidente do CPT O Presidente da CM Odivelas

  

(Professor Doutor Manuel (Doutor Manuel Varges)” 
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Pais Clemente) 

 

DESPACHO PRES 77/02 
 

Por força do estabelecido no n.º 2 do artigo 69° da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, e genericamente nos artigos 

35° e 36° do Código do Procedimento Administrativo. 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, e, ainda, do artigo 27° do Decreto-Lei 197/99, 

de 8 de Junho, com vista à realização da iniciativa 

municipal “Passeio de Verão dos Idosos 2002”, delego, 
pelo presente despacho, na Senhora Vereadora Maria 
da Graça Albuquerque da Costa Peixoto as seguintes 

competências: 

 

 

1. A competência para a realização de despesas 

com a locação e aquisição dos bens e serviços 

necessários à concretização da iniciativa acima 

referida, com excepção daqueles a que alude o 

despacho PRES/O6/02, até ao limite do valor já 

cabimentado pala a iniciativa em causa; 

 

2. A competência para autorizar o pagamento das 

despesas realizadas ao abrigo do disposto no 

n.º 1 do presente Despacho. 

 

 

Odivelas, 8 de Abril de 2002. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

“Em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
tornam-se públicas as seguintes decisões do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
 Autorização de abertura de um concurso limitado 

sem publicação de anúncio destinado à empreitada 
de obras públicas de demolição, emparedamento, e 
pequenas intervenções em construções abarracadas 
e ilegais no Concelho de Odivelas e aprovação dos 
documentos que servirão de base ao procedimento e 
da lista das empresas a convidar. 

 
 Autorização de abertura de um concurso limitado 

sem publicação de anúncio destinado à empreitada 
de obras públicas de remodelação e ampliação da 
EB 1/JI n.º 1 da Póvoa de Santo Adrião e aprovação 
dos documentos que servirão de base ao 
procedimento e da lista das empresa a convidar. 

 
 Adjudicação da empreitada de obras públicas 

designada "2ª Fase da Escola EB1 nº 1 de Odivelas - 
Reformulação dos Espaços Exteriores" à Sociedade 
Comercial Mateus & Irmão Lda., pelo preço de € 
103.319,08 (cento e três mil, trezentos e dezanove 
euros e oito cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal, 
e aprovação da minuta do respectivo contrato. 

 
 Adjudicação do serviço de fornecimento de 

refeições, incluindo a aquisição de produtos e 
confecção., em escolas da área do Município de 
Odivelas à Sociedade Comercial Procatering, pelo 
preço de € 71.386,S6 (setenta e um mil, trezentos e 
oitenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), 
acrescido do IVA à taxa legal. 

 
 Adjudicação do fornecimento do mobiliário para o 

Salão Nobre e Espaços Adjacentes da Quinta da 
Memória à Sociedade Comercial Interescritório - 
Mobiliário Internacional de Escritório, Lda., pelo 
preço de € 121.630.93 (cento e vinte um mil, 
seiscentos e trinta euros e noventa e três cêntimos), 
acrescido do IVA à taxa legal. 

 
 Adjudicação da empreitada de obras públicas para 

ampliação do Centro de Dia da Pontinha à 
Sociedade Comercial ENGODIMUS - Projecto e 
Construções, Lda., pelo preço de € 124.271,82 
(cento e vinte quatro mil, duzentos e setenta e um 
euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido do IVA à 
taxa legal, e aprovação da minuta do respectivo 
contrato. 

 
 Autorização de abertura de um procedimento por 

ajuste directo para a aquisição de 240 sepulturas 
aeróbias para o Cemitério de Odivelas.” 
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DESPACHOS 
 

 

 

DESPACHO 
 

De acordo com o despacho de Delegação de 

Competências do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, n.º 11/02, de 12 de Janeiro de 

2002, exarado no uso das competências previstas no 

artigo 58°, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5- A/2002, de 

11 de Janeiro, subdelego no licenciado Francisco José 
Hipólito Seixas, a competência para a instrução dos 

processos de Contra-Ordenação, instruídos de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, 

de 14 de Setembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de 

Dezembro. 

 
Odivelas, 1 de Março de 2002 

 
Por Delegação do Presidente 

O Vereador 
(a) Sérgio Paiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESPACHO 
 

Subdelegação de Competências 
 

Tendo em vista a prossecução do interesse municipal, 
através de uma gestão eficiente e eficaz subdelego, nos 
termos dos artigos 35 e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
despacho de subdelegação de competências do 
Vereador, Sr. Dr. Sérgio Paiva, 01/VSP/02, de 11 de 
Fevereiro de 2002, na Chefe da Secção de 
Licenciamentos, Senhora D. Alda Maria Mascarenhas a 
competência para assinatura de correspondência e 
documentos de mero expediente, no âmbito da Secção 
de Licenciamentos com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas. 
 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem. 
 
Do exercício da competência subdelegada deve a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
A presente subdelegação de competências produz 
efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 5 de Abril de 2002 
 

Por Subdelegação do Vereador 
O Director do Departamento Jurídico e Administração 

Geral 
 

(a) Hernâni Boaventura 
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TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO 2002 

 
 

Lei Habilitante 
A presente Tabela de Taxas assenta no determinado 

em Art.º 4º, 16º e 19º da Lei 42/98, de 6 de Agosto 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Art.º1  
  
N.º 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. 

  
N.º 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. 

  
N.º 3 Nos termos do artigo 13º da Lei 91/97, de 1 de Agosto, a implantação das infra- 

estruturas das redes básicas (artigo 12.º) 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 Câmara Municipal em contrário, poderão fazer-se 

verbalmente os pedidos de renovação de licenças da competência da mesma 
Câmara Municipal. 

  
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
  Euros
Art.º 5º Taxas a cobrar - por unidade: 
  
N.º 1 Afixação de editais relativo a pretensões que não sejam de interesse público 7,44
  
N.º 2 Alvará de transladação de cadáveres Isento
  
N.º 3 Atestados 3,33
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  VALOR
  Euros
  
N.º 4 Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimento ou semelhantes 8,72
  
N.º 5 Averbamentos, não especificados noutro capítulo 2,29
  
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 2,29
b) Não aparecendo o objecto da busca 1,15

  
N.º 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 5,21
b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta 1,04

  
N.º 8 Certidões de recenseamento eleitoral Isento
  
N.º 9 Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais 65,25
  
N.º 10 Registo de documentos avulso Isento
  
N.º 11 Rubricas em livros, processos, documentos quando legalmente exigidos cada 

rubrica 0,42
  
N.º 12 Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade – cada 

livro 3,96
  
N.º 13 Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido 

autorizada 3,96
  
N.º 14 Termos de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação administrativa ou 

semelhante 5,42
  
N.º 15 Venda ambulante e feirantes: 
  

a) Emissão do cartão 6,95
b) Renovação do cartão 5,37

  
N.º 16 Pela celebração de contratos de empreitada de obras  públicas, o adjudicatário 

pagará, previamente à assinatura do contrato, as seguintes taxas, nos termos do 
N.º4 do Art.º 119º do DL 59/99 de 2 de Março: 

  
a) Por contrato 26,74
b) À quantia referida no N.º anterior acresce sobre o total do valor – por cada 5 € ou 

fracção: 
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  VALOR
  Euros
  

b 1) Até 1.000 € 0,04
b 2) De 1.000 € a 5.000 € 0,02
b 3) De 5.000 € a 50.000 € 0,02
b 4) Acima de 50.000 €, sobre o excedente 0,01

  
N.º 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 13,38
b) À quantia prevista na alínea anterior acresce sobre o valor total do cobrado – por 

cada 5 € ou fracção: 
  

b1) Até 1.000 € 0,02
b2) De 1.000 € a 50.000 € 0,01
b3) Acima de 50.000 € sobre o excedente 0,01

  
N.º 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 N.º 7 Art.º 5º. 

  
Art.º 6º  
  
N.º 1 Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à substituição 

dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau estado – cada documento 
2,29

  
N.º 2 Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos órgãos 

autárquicos - por cada período de uma hora ou fracção 30,29
  

 
 CAPÍTULO II 

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO 
 
 

Secção I – Inscrição de Técnicos 
 

Art.º 7  
  
N.º 1 Para assinar projectos e dirigir obras 87,17
  
N.º 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 %. 
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  VALOR
  Euros
  
  

Secção II – Execução de Obras 
 

Art.º 8º Registo de Declarações de responsabilidade de Técnicos - por técnico e por cada 
obra: 17,65

  
Art.º 9º Taxas de apreciação ou reapreciação de pedido de licenciamento de obra: 
  
N.º 1 Em lotes inseridos em alvarás de loteamento: 
  

a) um fogo e seus anexos 31,40
b) por cada fogo a mais 15,70
c) por cada m2 para ocupação não habitacional 0,26

  
N.º 2 Em lotes autónomos ou em prédios rústicos: 
  

a) Por fogo e seus anexos 47,39
b) Por cada fogo a mais 23,69
c) Por cada m2 para ocupação não habitacional 0,31

  
N.º 3 Outros, exceptuando processos de obras simples 40,23
  
N.º 4 As taxas deste artigo serão reduzidas em 50%, quando os pedidos de 

licenciamento forem instruídos nos termos do Art. 5º do Dec. Lei N.º 445/91 de 20 
de Novembro. 

  
Art.º 10º Taxa geral a aplicar em todas as licenças - por cada mês: 
  
N.º 1 Obras de construção novas de ampliação ou reconstrução - por fogo incluindo seus 

anexos 5,26
  
N.º 2 Obras de construção ou reconstrução por m2 de cada ocupação não habitacional 0,21
  
N.º 3 Modificações e outras obras 5,26
  
N.º 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: 
  
N.º 1 Construção, reconstrução ou modificação de muros de suporte ou de vedação ou 

outras vedações definitivas confinantes com a via pública - por metro linear 1,83
  
N.º 2 Construção, reconstrução ou modificação de vedações provisórias confinantes com 

a via pública - por metro linear 0,99
  
N.º 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 0,99
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  VALOR
  Euros
  
N.º 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 8,72
  
N.º 5 Obras de construção nova, de ampliação ou de reconstrução: 
  

a) Habitação em áreas afectas aos fogos - por metro quadrado 1,57
b) Outras construções - por metro quadrado de cada ocupação 2,29
c) Modificações e outras obras 1,57

c1) Após a licença de utilização, por fogo, incluindo seus anexos, ou por ocupação não 
habitacional modificada 30,33

c2) Modificações que originem aumentos de fogos, incluindo seus anexos - por fogo e 
ocupações não habitacionais - por ocupação 43,53

  
N.º 6 Obras de beneficiação exterior: 
  

a) Edifícios/habitações - por fogo 5,31
b) Outras construções – por ocupação 5,31

  
N.º 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 12,13
b) Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil da edificação 23,95
c) Só é admitida a projecção sobre a via pública até 1,20 m. 

  
N.º 8 Demolições de edifícios, pavilhões ou congéneres - por piso demolido 17,34
  
N.º 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. 

  
N.º 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  
  
N.º 1 As obras de conservação de prédios urbanos estão isentas de taxas. 
  
N.º 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. 

  
Art.º 13º  
  
N.º 1 As medidas em superfície para o efeito do disposto nesta secção, abrangem a 

totalidade da área a construir, modificar ou reconstruir, incluindo a espessura das 
paredes, varandas, sacadas, marquises e balcões e a parte que em cada piso 
corresponde a caixas, vestíbulos das escadas, ascensores e monta cargas. 
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  VALOR
  Euros
  
N.º 2 Quando para a liquidação das taxas de licença houver que efectuar medições far-

se-á arredondamento por excesso no total de cada espécie. 
  
N.º 3 A cada prédio corresponderá uma licença de obras. 
  
N.º 4 Quando a obra tenha sido ou esteja a ser executada sem licença, ou com a licença 

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

  
N.º 5 O número anterior não é aplicável a todas as construções com projecto aprovado 

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

  
N.º 6 As licenças caducam nos termos previstos na lei. 
  
N.º 7 Tratando-se de obra dependente de aprovação de projecto, a caducidade da licença 

implica que a obra não poderá ser iniciada ou prosseguir sem que o projecto seja 
novamente apreciado. 

  
N.º 8 A aprovação dos projectos de arquitectura caduca nos termos previstos na lei. 
  
  

Secção III - OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
POR MOTIVOS DE OBRAS 

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

implantação de andaimes:  
  
N.º 1 Tapumes ou outros resguardos até 30 dias ou fracção - por metro quadrado ou 

fracção da superfície da via ou espaço público: 
a) Até 100 metros quadrados 4,32
b) Entre 101 e 200 metros quadrados 3,54
c) Entre 201 e 300 metros quadrados 2,81
d) Mais de 300 metros quadrados 2,55

  
N.º 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 4,32
b) Entre 11 e 20 metros lineares 3,54
c) Entre 21 e 30 metros lineares 2,81
d) Mais de 30 metros 2,55

  
N.º 3 As taxas previstas no n.º 1 e n.º 2 deste artigo, relativamente a cada período de 30 

dias ou fracção, além dos 12 primeiros, serão acrescidos de 30%. 
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Art. 15.º Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos: 
  

N.º 1 Caldeira ou tubos de descarga de entulho, amassadouros, depósitos ou contentores 
de entulho ou materiais ou outras ocupações autorizadas para obra - por metro 
quadrado ou fracção e por um dia ou fracção 0,99

  
N.º 2 Abertura de valas por metro quadrado por dia 2,29
  
Art. 16.º  
  
N.º 1 As licenças a que se referem as taxas dos artigos 14.º e 15.º não podem terminar 

em data posterior à do termo da licença de obras a que respeitem. 
  
N.º 2 Quando os tapumes e outros resguardos forem utilizados para publicidade que não 

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

Secção IV - Utilização de edificações 
 

Art. 17.º Licenças ou autorizações de  habitação – por fogo e seus anexos 8,72
  
Art. 18.º Licenças ou autorizações de ocupação para outros fins que não habitação - por 

cada m2 ou fracção 0,26
  
Art. 19.º  
  
N.º 1 Nos prédios utilizados para habitação e para outros fins haverá lugar à cobrança 

das taxas dos artigos 17.º e 18.º 
  
N.º 2 Verificando-se a utilização sem licença, as taxas aplicáveis serão iguais ao triplo 

das taxas normais, independentemente da coima pela infracção, salvo as referidas 
às construções inseridas em operações de recuperação de áreas urbanas de génese 
ilegal em que as mesmas são reduzidas a 50% nas áreas de construção destinadas a 
moradias unifamiliares e bifamiliares e para 75% nos restantes casos, na parte das 
edificações exclusivamente destinadas a habitação. 

  
N.º 3 A taxa prevista no Art. 17.º, quando o fogo ultrapassar a área útil de 200 metros 

será acrescida de uma sobretaxa de 25% do valor final devido. 
 
 

  
N.º 4 As taxas referidas nos artigos 17.º e 18.ºsão devidas pela licença de utilização de 

edificação nova, reconstruída, ampliada ou alterada. 
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Secção V - Taxas relativas a áreas de construção a mais 
 

Art. 20.º  
  
N.º 1 É devida a taxa de participação nas obras de construção e reforço de infra-

estruturas e equipamentos nas seguintes condições: 
  

a) Quando se verifique área de construção a mais - por m2 de aumento de área ou 
fracção 86,10

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. 

  
N.º 2 Considera-se área de construção a mais aquela que ultrapassa os valores fixados no 

alvará de loteamento, no projecto de construção licenciado ou o índice 
estabelecido pelo regulamento aprovado para a zona, por cada lote ou parcela. 

  
N.º 3 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento, arrecadações afectas 

aos fogos e áreas de condomínio. 
  
N.º 4 As disposições previstas neste artigo não prejudicam as diligências e formalidades 

legais prescritas na legislação em vigor. 
  
  

Secção VI – Taxas por vistorias 
 

Art. 21º Vistorias (incluindo deslocações e remunerações de peritos e outras despesas): 
  
N.º 1 Para licenças de utilização, constituição de Propriedade Horizontal ou verificação 

de anomalias na construção: 
  

a) Um fogo e seus anexos ou unidade de ocupação (estabelecimento, garagem, etc.) 43,53
b) Por cada fogo ou unidade de ocupação a mais 8,72

  
N.º 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 60,44

  
N.º 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 N.º 4 
do presente artigo 

  
N.º 4 O pagamento dos peritos não funcionários Municipais deverá ser feito 

directamente pelos interessados a esses peritos ou Entidades a que pertençam. 
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Art.º 22º As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas. 
  
  

Secção VII – Viabilidade e informação prévia 
 

Art.º 23º  
  
N.º 1 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou informação prévia de 

qualquer natureza 35,26
  
N.º 2 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização nos termos da legislação do 

licenciamento industrial: 
  

a) Para Indústrias da classe A 3497,64
c) Para Indústrias da classe B 2091,10
d) Para Indústria da classe C 700,61
e) Para Indústrias da classe D 176,48

  
N.º 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 508,06
b) Para estabelecimentos de cinco estrelas 379,72
c) Para estabelecimentos de quatro estrelas 251,36
d) Para quaisquer empreendimentos 128,36

  
N.º 4 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos termos da 

legislação de licenciamento comercial ou de serviços: 
  

a) Para hipermercados 3497,64
b) Para armazéns 2091,10

  
N.º 5 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos termos da 

legislação de licenciamento comercial ou serviços, não previsto noutras 
disposições desta Tabela. 700,61

  
Art.º 24º  
  
N.º 1 Informação prévia sobre operações de loteamento e obras de urbanização nos 

termos da legislação sobre loteamento: 
  

a) Prédios com área até 1 hectare 86,10
b) Por cada hectare a mais ou fracção 43,53

  
N.º 2 Pagamento das taxas previstas nesta secção será efectuado no acto de apresentação 

da pretensão, sem o que aquela não será recebida. 
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  VALOR
  Euros
  
  

Secção VIII - Taxas referentes a loteamentos 
 

Art.º 25º Taxa de apreciação do pedido de licenciamento ou autorizações de loteamentos. 
  
N.º 1 Habitacionais: 
  

a) Até 10 fogos 171,69
b) De 11 até 50 fogos 647,13
c) De 51 até 200 fogos 1706,04
d) Mais de 200 fogos 2559,13

  
N.º 2 Indústrias ou serviços: 
  

a) Até 30 lotes 87,17
b) Mais de 30 lotes 172,76

  
N.º 3 O presente artigo não abrange Projectos Turísticos. 
  
Art.º 26º Alvará de licença ou de autorização de loteamento e de obras de urbanização: 
  
N.º 1 Taxa geral 427,84
  
N.º 2 À taxa do N.º1 acresce: 
  

a) Por cada unidade de habitação ou utilização 8,72
b) Por cada lote 20,93

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

acrescerá às taxas previstas nos números anteriores a taxa de compensação pela 
área para efeito quantificada no alvará de loteamento e que se liquidará pela 
seguinte forma: 

  
a) Áreas situadas a Sul do traçado projectado para a Circular Regional Externa de 

Lisboa, - por m2 ou fracção 209,13
b) Restantes áreas situadas a Norte do traçado projectado para a Circular Regional 

Externa de Lisboa - por m2 ou fracção 70,62
  
N.º 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 Câmara Municipal 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; 
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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 N.º 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 N.º 3 deste 
artigo; 

e) Ponderadas as áreas de cedência para equipamentos de utilização colectiva e as 
necessidades globais da freguesia poderá a Câmara Municipal 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. 

  
N.º 5 Nos casos de aprovação de obras de urbanização não integradas em operação de 

loteamento as taxas serão liquidadas nos termos dos N.ºs 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, por cada m2 ou fracção 
de área a construir: 

  
N.º 1 Habitação: 
  

a) Até 2.000 metros quadrados 10,16
b) Entre 2.001 e 5.000 metros quadrados 9,90
c) Superior a 5.000 metros quadrados 9,58

  
N.º 2 Outras construções e áreas não afectas aos fogos 3,12
  
N.º 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 N.º 448/91, de 29 de Novembro 3,96

  
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 6,59
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  VALOR
  Euros
  
N.º 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. 

  
N.º 6 À taxa municipal pela realização de infra-estruturas acrescem as taxas devidas nos 

termos do artigo anterior. 
  
N.º 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. 
  
N.º 8 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento e as áreas de 

condomínios. 
  
N.º 9 No caso de se verificar a situação prevista na alínea e) do N.º 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. 
  
N.º 1 Averbamentos em processos, licença ou autorização de obra em nome do novo 

dono da obra 25,99
  
N.º 2 Fornecimento de novo boletim de responsabilidade e/ou folha de fiscalização, por 

cada um 42,80
  
N.º 3 Reprodução de desenhos em papel de cópia, heliográfica, ozalite ou semelhante - 

por m2 ou fracção 3,15
  
N.º 4 Reprodução de desenhos em papel reprolar e semelhante, ou reprodução manual a 

cor – por m2 ou fracção 12,95
  
N.º 5 Autenticação de documentos - por cada um 4,30
  
N.º 6 As taxas previstas nos N.º1 e 2 do presente artigo serão pagas em simultâneo com 

a apresentação do pedido. 
  
N.º 7 As taxas previstas nos N.ºs 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 15 €. 
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Art.º 29º  
  
N.º 1 As taxas referentes aos licenciamentos ou autorizações 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 N.ºs 4º e 5º. 

N.º 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 N.º 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 Câmara Municipal, podendo em casos especiais ser dispensada a 
prestação de caução referida no artigo 30º. 

  
N.º 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. 

  
N.º 4 A requerimento dos interessados a Câmara Municipal pode aceitar em pagamento 

total ou parcial das taxas a que se refere o N.º 2 deste artigo, a entrega de bens 
imóveis, após avaliação pelos serviços Municipais. 

  
N.º 5 Quando a taxa seja paga mediante a dação em cumprimento a que se refere o N.º 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 N.º 2 do art.º 28º, depende de prévia 
prestação de caução. 

  
Art.º 31º  
  
N.º 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 Câmara Municipal e desde que prestada a caução equivalente ao 
montante total. 

  
N.º 2 As intervenções, sejam de construção, reconstrução ou modificação, em Núcleos 

Antigos delimitados de níveis 1 e 2 aprovados em reunião da Câmara Municipal, 
beneficiam de redução de 50% a aplicar sobre as taxas previstas nos art.º 10º e 11º. 
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Art.º 32º  
  
N.º 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 Câmara Municipal, ser paga no momento da 
emissão do alvará de licença de cada construção. 

  
N.º 2 As situações referidas no N.º 1 não são sujeitas ao pagamento das taxas previstas 

no art.º 9º. 
  
N.º 3 O disposto no N.º 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  
  
N.º 1 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável às áreas de construção para serem 

cedidas ao Município. 
  
N.º 2 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável ao licenciamento ou autorização 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: 
  
N.º 1 Ocupação para trabalhos de pintura e de conservação em empenas ou fachadas de 

edifícios: 
taxa única por cada 15 dias ou fracção 39,06

  
a) Guindastes e semelhantes – por metro quadrado e por cada 6 (seis) dias ou fracção 5,21
b) Plataformas elevatórias, gruas e bailéus e semelhantes – por metro quadrado, por 

dia ou fracção 5,21
c) Trabalhos em suspensão, por cada pessoa suspensa e por dia 37,00

  
N.º 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 8,72
b) De mais de 1 metro de avanço 14,22

  
N.º 3 Toldos - por metro linear de frente ou fracção e por ano: 
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a) Até 1 metro de avanço 2,70
b) De mais de 1 metro de avanço 3,21

  
N.º 4 Sanefa de toldos ou alpendres – por ano 1,83
  
N.º 5 Fita anunciadora – por m2 e por mês 2,70
  
N.º 6 Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo – por m2 ou fracção 

de projecção sobre a via pública e por ano 4,81
  
Art.º 35º Equipamento dos concessionários dos serviços públicos. 
  
N.º 1 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou fracção e 

por ano: 
  

a) Com diâmetro até 20 cm 0,80
b) Com diâmetro superior a 20 cm 1,62

  
N.º 2 Postos de Transformação, Cabinas Eléctricas ou semelhantes - por m3 ou fracção e 

por ano: 
  

a) Até 3 m3 42,78
b) Por cada m3 a mais ou fracção 12,29

  
N.º 3 Cabina Telefónica - por cada e por ano 53,48
  
Art.º 36º Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo. 
  
N.º 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 0,60
b) Por semana 2,29
c) Por mês 8,72

  
N.º 2 Depósitos subterrâneos com excepção dos destinados a bombas abastecedoras - 

por m3 ou fracção e por ano 35,83
  
N.º 3 Quiosques por m2 ou fracção e por mês: 
  

a) Permanentes 6,66
b) Temporários 10,70

  
N.º 4 Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos N.ºs anteriores, por m2 

ou fracção e por mês: 
  

a) Permanentes 6,66
b) Temporários 10,70

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

estabelecimento e por ano: 
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a) Até 1 (um) metro de avanço 8,72
b) De mais de 1 (um) metro de avanço 14,22

  
Art.º 37º  
  
N.º 1 Outras ocupações: 
  

a) Para suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos– por ano 4,37
b) Para decoração (mastros) por dia 13,80
c) Para colocação de anúncios - por mês 17,39

  
N.º 2 Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclames por m2 da 

superfície do dispositivo utilizado na publicidade e por mês 2,70
  
N.º 3 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou fracção e 

por ano: 
  

a) Com diâmetro até 20 cm 0,75
b) Com diâmetro superior a 20 cm 1,41

  
N.º 4 Esplanadas: 
  

a) Fechadas, fixas ou amovíveis, não integradas nos edifícios (por m2 ou fracção e 
por mês) 8,59

b) Autónomas (por m2 ou fracção e por mês) 6,41
c) Abertas, incluindo mesas, cadeiras e guarda- sóis, com e sem estrado (por m2 ou 

fracção e por mês) 3,21
  
N.º 5 Arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos similares (por m2 ou 

fracção e por mês) 8,02
  
N.º 6 Outras ocupações da via pública - por m2 ou fracção e por mês 3,90
  
Art.º 38º Disposições Diversas 
  
N.º 1 Os tapumes e outras vedações utilizados na colocação de anúncios só dão lugar a 

cobrança da taxa de licença do N.º 2 do art.º37º, se não lhes for aplicável o N.º 2 
do art.º 16º 

  
N.º 2 Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, poderá a Câmara 

Municipal 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 Câmara Municipal tomar deliberação 
fundamentada em sentido diverso. 
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N.º 3 São isentas das taxas do N.º 1 do art.º 36º as actividades de interesse social e sem 

fins lucrativos. 
  
N.º 4 As taxas da alínea b) do N.º 5 do art.º 36º podem ser reduzidas ao limite que a 

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

  
 

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: 
  
N.º 1 Instaladas inteiramente na via pública 1256,79
  
N.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular 754,09
  
N.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósitos na via pública 871,73
  
N.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública 374,37
  
Art.º 40º Bombas de ar e água – por cada uma e por ano: 
  
N.º 1 Instaladas inteiramente na via pública 86,66
  
N.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito ou compressor em propriedade 

particular 65,25
  
N.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósito ou compressor na via 

pública 77,02
  
N.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública 37,44
  
Art.º 41º Bombas volantes, abastecendo na via pública - por cada uma e por ano 63,68
  
Art.º42º Tomadas de ar instaladas noutras bombas - por cada uma e por ano. 
  
N.º 1 Com compressor saliente na via pública 60,98
  
N.º 2 Com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública 51,76
  
N.º 3 Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas 

abastecendo na via pública 30,29
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  VALOR
  Euros
  
Art.º 43º Tomadas de água, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano 30,29
  
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 802,21
b) Instaladas inteiramente em propriedade particular 267,40

  
  

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 Câmara Municipal 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  
  
N.º 1 A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da via pública com os tubos 

condutores que forem necessários à instalação. 
  
N.º 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. 

  
 
 
 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano III - N.º 9  19

 

  VALOR
  Euros
  
  

CAPÍTULO V 
 

CONDUÇÃO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS 
 

Secção I - Taxas 
 

Art.º 52º Emissão de licenças de condução: 
  
N.º 1 De ciclomotores 3,85
  
N.º 2 De veículos agrícolas 3,85
  
Art.º 53º Matrícula incluindo o custo da chapa e do livrete – por uma só vez: 
  
N.º 1 De veículos 6,04
  
N.º 2 Do cancelamento de veículos 2,29
  
N.º 3 Transferência de propriedade de veículos 2,76
  
N.º 4 Alteração de moradas em licenças ou em livretes 2,76
  
N.º 5 Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados 2,76
  
N.º 6 Revalidação de licenças de condução 2,68
  
  

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. 
  
N.º 1 Painéis - por m2 ou fracção e por trimestre: 
  

a) Ocupando a via pública 10,70
b) Não ocupando a via pública 8,02
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  VALOR
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N.º 2 Anúncios electrónicos - por m2 ou fracção e por trimestre: 
  

a) No local onde o anunciante exerce a actividade 123,00
b) Fora do local onde o anunciante exerce a actividade 369,02

  
N.º 3 Mupis, mastros – bandeiras, relógios, termómetros, colunas publicitárias e mupes - 

por m2 ou fracção e por trimestre: 
  

a) Ocupando a via pública 15,51
b) Não ocupando a via pública 11,77

  
N.º 4 Bancas - por m2 ou fracção e por trimestre 8,02
  
N.º 5 Abrigos - por m2 ou fracção e por trimestre 8,02
  
Art.º 56º Publicidade em edifícios ou em outras construções: 
  
N.º 1 Anúncios luminosos ou directamente iluminados - por m2 ou fracção e por ano: 
  

a) Instalação e licença no 1º ano 6,41
b) Renovação de licença 3,21

  
N.º 2 Anúncios não luminosos - por m2 ou fracção e por ano 13,40
  
N.º 3 Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua 

medição – por metro linear ou fracção e por ano 1,06
  
N.º 4 Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas - por m2 ou fracção e 

por trimestre 1,06
  
Art.º 57º Publicidade em veículos: 
  
N.º 1 Veículos particulares quando não relacionados com a actividade principal do 

respectivo proprietário - por veículo: 
  

a) Por mês 19,78
b) Por trimestre 56,17

  
N.º 2 Veículos de empresas quando alusivas à firma proprietária - por veículo e por ano: 
  

a) Ciclomotores e motociclos 11,77
b) Veículos ligeiros 42,78
c) Veículos pesados 58,30
d) Reboques e semi reboques 34,75

  
N.º 3 Veículos utilizados exclusivamente para o exercício de actividade publicitária - 

por veículo e por m2: 
  

a) Por dia 8,02
b) Por semana 32,63
c) Por mês 121,93
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N.º 4 Publicidade em transportes públicos: 
  

a) Transportes colectivos - por m2 ou fracção, por anúncio e por ano 17,65
b) Táxis - por viatura e por ano 86,65

  
N.º 5 Publicidade em outros meios - por m2 ou fracção, da face de anúncio: 

 
  

a) Por dia 10,70
b) Por semana 42,78
c) Por mês 141,72

  
Art.º 58º  
  
N.º 1 Publicidade em avionetas, helicópteros, parapentes, pára-quedas e outros 

semelhantes, bem como dispositivos aéreos cativos - por dispositivo: 
  

a) Por dia 44,94
b) Por semana 269,54

  
N.º 2 Fita anunciadora - por m2 ou fracção e por mês 10,70
  
Art.º 59º Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios onde aqueles se 

encontrem: 
  
N.º 1 De jornais, revistas ou livros – por m2 ou fracção e por ano 13,77
  
N.º 2 De outros artigos – por m2 ou fracção e por ano 27,55
  
Art.º 60º Publicidade Sonora: 
  
N.º 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 6,41
b) Por semana 31,04

  
Art.º 61º Campanhas publicitárias de rua. 
  
N.º 1 Distribuição de panfletos - por dia e por local 67,39
  
N.º 2 Distribuição de produtos - por dia e por local 20,34
  
N.º 3 Provas de degustação - por dia e por local 25,67
  
N.º 4 Outras acções promocionais de natureza publicitária - por dia e por local 21,40
  
Art.º 62º Publicidade dispersa: 
  
N.º 1 Bandeiras e pendões com fins comerciais ou outras - por cada e por mês 4,81
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N.º 2 Bandeirolas - por m2 ou fracção e por trimestre: 
  

a) Ocupando a via pública 20,86
b) Não ocupando a via pública 15,51

  
N.º 3 Publicidade em chapéus de sol - por unidade e por ano 8,02
  
N.º 4 Lonas em andaime por obra - por m2 ou fracção e por mês 2,14
  
N.º 5 Outra publicidade não incluída nos n.ºs anteriores - por m2 ou fracção 
  

a) Por ano 20,34
b) Por mês 6,71
c) Por dia 0,79

  
Art.º 63º Placas de proibição de afixação de anúncios – por cada uma e por ano 4,48
  
  

Secção II - Disposições Diversas 
 

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

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

salvo quanto às firmas e marcas , será cobrado o dobro das taxas fixadas. 
  
Art.º 66º As licença dos anúncios fixos são concedidas apenas para determinado local. 
  
Art.º 67º No mesmo anúncio ou reclamo utilizar-se-á mais de um processo de mediação 

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: 
  
N.º 1 Os dizeres que resultem de imposição legal. 
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N.º 2 A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada nos artigos à venda. 
  
N.º 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. 

  
N.º 4 As montras apenas com acesso pelo interior dos estabelecimentos ou que não 

tenham sobre a via pública saliência superior a 10 cm. 
  
N.º 5 Os anúncios respeitantes a serviços de transporte colectivos públicos concedidos. 
  
Art.º 73º Quando a publicidade do Art.º 56º for substituída no mesmo suporte 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 N.º 4 do artigo 1º do Regulamento Municipal de Actividade 

Publicitária, não são consideradas actividades publicitárias, para efeitos do 
presente regulamento: 

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

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

b) A sensibilização feita através de éditos, anúncios, notificações e demais formas de 
informação que se relacionem, directa ou indirectamente, com o cumprimento de 
prescrições legais ou com a utilização de serviços públicos; 

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

  
§ (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: 
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N.º 1 Produtor, vendendo directamente - inscrição anual 0,99
  
N.º 2 Mandatário, comerciante, comissário ou agente de vendas: 
  

a) Inscrição 7,06
b) Exercício, por mês 7,06

  
N.º 3 Exportador de peixe, ou outro vendedor ou fornecedor de peixe por grosso que não 

seja o próprio pescador: 
  

a) Inscrição 7,06
b) Exercício, por mês 2,70

  
N.º 4 Preparador de produtos: 
  

a) Inscrição 3,15
b) Exercício - por mês 5,31

  
N.º 5 Empregado utilizante – inscrição 1,88
  
  

Secção II – Ocupação 
 

Sub. Secção I - Mercados 
 

Art.º 77º Classificação dos Mercados 
  
N.º 1 Os Mercados do Concelho são classificados em quatro categorias: 
  
N.º 2 Nos Mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares de terrado sem bares ou 

mesas. 
  
N.º 3 As lojas e bancas classificam-se em quatro grupos de actividade. 
  
Art.º 78º Mercados da primeira categoria 
  
N.º 1 Lojas - por m2 e por mês: 
  

a) Grupo I 6,56
b) Grupo II 5,42
c) Grupo III 4,43
d) Grupo IV 3,59

  
N.º 2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
  

a) Grupo I 0,75
b) Grupo II 0,65
c) Grupo III 0,60
d) Grupo IV 0,47
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Art.º 79º Mercados de segunda categoria: 
  
N.º 1 Lojas por m2 e por mês: 
  

a) Grupo I 5,21
b) Grupo II 4,17
c) Grupo III 3,54
d) Grupo IV 2,70

  
N.º 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
  

a) Grupo I 0,65
b) Grupo II 0,65
c) Grupo III 0,52
d) Grupo IV 0,42

  
Art.º 80º Mercados de terceira categoria: 
  
N.º 1 Lojas - por m2 e por mês: 
  

a) Grupo I 4,69
b) Grupo II 3,96
c) Grupo III 3,59
d) Grupo IV 1,98

  
N.º 2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
  

a) Grupo I 0,52
b) Grupo II 0,47
c) Grupo III 0,42
d) Grupo IV 0,37

  
Art.º 81º Mercados de quarta categoria: 
  
N.º 1 Lojas - por m2 e por mês: 
  

a) Grupo I 2,76
b) Grupo II 2,29
c) Grupo III 1,88
d) Grupo IV 1,41

  
N.º 2 Bancas - por metro linear, até 2m de fundo e por dia: 
  

a) Grupo I 0,42
b) Grupo II 0,42
c) Grupo III 0,37
d) Grupo IV 0,37

  
Art.º 82º 
 

Lugares de terrado sem utilização de materiais da Câmara Municipal – por m2 e 
por dia (taxa igual em todos os mercados) 0,42
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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: 

  
N.º 1 Até 30 m2, taxa integral constante na Tabela. 
  
N.º 2 De 30 a 40 m2 - 75%. 
  
N.º 3 De 40 a 50 m2 - 50%. 
  
N.º 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: 
  
N.º 1 1ª Categoria 
 Mercado Novo de Odivelas 
 Mercado Póvoa de Santo Adrião 
 Mercado Novo de Caneças 
  
N.º 2 2ª Categoria 
 Mercado Velho de Odivelas 
  
N.º 3 3ª Categoria 
 Mercado de Olival Basto 
  
N.º 4 4ª Categoria 
 Todos os restantes Mercados do Município de Odivelas 
  
Art.º 87º Classificação por actividade: 
  
N.º 1  
  

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

  
N.º 2 Bancas 
  

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

  
  

Sub. Secção II - Feiras 
 

Art.º 88º Feiras anuais 
  
N.º 1 Lugares de terrado sem frente para arruamento - por m2 e por dia 0,37
  
N.º 2 Lugares de terrado, com frente para arruamento - por metro linear até 2 m de 

fundo e por dia 0,65
  
N.º 3 Lugares de terrado para pistas de automóveis, aviões e carroceis e outros 

divertimentos afins - por m2 ou fracção e por dia 0,99
  
N.º 4 Lugares de terrado para circos - por m2 ou fracção e por dia 0,37
  
Art.º 89º Feiras semanais, quinzenais ou mensais: 
  
N.º 1 Produtos hortícolas - por m2 e por dia 0,37
  
N.º 2 Artigos indiferenciados permitidos por lei até 6 m2 – por m2 e por dia 0,37
  
N.º 3 Espaço superior a 6 m2 - por m2 e por dia 0,42
  
Art.º 90º Disposições Diversas: 
  
N.º 1 Não relevam para os efeitos do artigo 88º as situações de comprovado interesse 

público, humanitário ou tido por conveniente para o Município. 
  
N.º 2 Caso haja mais de um interessado na ocupação de terrado previsto no N.º 3 do art.º 

88º, deverá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do 
direito a ocupação. 

  
N.º 3 Poderá ser concedida pela Câmara Municipal 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 
  
N.º 1 Taxas de terrado para venda de animais - por animal e por dia: 
  

a) Bovinos adultos 0,65
b) Bovinos adolescentes 0,47
c) Equídeos 0,60
d) Asininos 0,54
e) Ovinos e caprinos 0,37
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  VALOR
  Euros
  

f) Suínos 0,37
g) Crias 0,31

  
Art.º 92º Venda por grosso – por m2 e por dia 1,15
  
Art.º 93º Local privativo para depósito e armazenagem – por m2 e por dia 

 
0,31

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

por m2 e por dia: 
  
N.º 1 Em recinto fechado 0,47
  
N.º 2 No terrado 0,42
  
Art.º 95º Outras instalações especiais: 
  
N.º 1 Por m2 e por dia 0,75
  
N.º 2 Por m2 e por mês  7,94
  
Art.º 96º Entrada de volumes, quando sobre eles não incida a taxa de ocupação referida em 

artigos anteriores - por cada dia 0,47
  
Art.º 97º Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado na ocupação 

poderá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do direito à 
ocupação com o mínimo de cada lanço de 0.67 € para locais de terrado e de 3.20 € 
para outros locais. A cobrança do produto de arrematação será efectuada no acto 
da praça, podendo também ser paga em prestações, se a Câmara Municipal o 
autorizar. 

  
Art.º 98º As fracções de metro linear ou de metro quadrado arredondam-se sempre por 

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

  
Art.º 99º As taxas diárias podem também ser cobradas por semana ou por mês e as mensais 

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

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

Secção III – Serviços Diversos 
 

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

  
N.º 1 Por dia 0,54
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N.º 2 Por semana 2,14
  
N.º 3 Por mês 6,20
  
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 0,54
  
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. 
  
N.º 1 Balanças - por cada pesagem: 

  
a) Em básculas para veículos ou de grandes volumes 0,47
b) Noutras balanças 0,31

  
N.º 2 Tanques de lavagem - por cada lavagem 0,31
  
N.º 3 Outros utensílios materiais e artigos municipais - por unidade e por dia 0,60
  
N.º 4 Câmaras frigoríficas: 
  

a) Por dia 0,42
b) Por mês 6,54

  
  

 
CAPÍTULO VIII 

HIGIENE E SALUBRIDADE 
 

Secção I - Licenças 
 

Art.º 105º Vistorias: 
  
N.º 1 Vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo 42,26
  
N.º 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: 
  
N.º 1 Estabelecimentos turísticos 
  

a) Estabelecimentos hoteleiros 433,21
b) Meios complementares de alojamento turístico 433,21
c) Conjuntos turísticos 433,21
d) Parques de campismo públicos 214,99
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N.º 2 As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) serão acrescidas da taxa prevista no art.º 

18º. 
  
N.º 3 Estabelecimentos de restauração: 
  

a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 283,45

b) Restaurantes, marisqueiras, churrasqueiras, casas de pasto, pizzarias, snack-bares, 
self serviçes, eat driver , take-away, fast-food e estabelecimentos congéneres 256,18

  
N.º 4 Estabelecimentos de bebidas: 

  
a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 283,45
b) Bares, cervejarias, cafés, pastelarias, confeitarias, boutiques de pão quente, 

cafetarias , casas de chá, gelatarias, tabernas, e estabelecimentos congéneres 172,21
  
N.º 5 Estabelecimentos de restauração e de bebidas com salas de dança 433,21
  
N.º 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. 

  
N.º 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 os estabelecimentos mencionados nos Anexos I, II e III 

da Portaria n.º 33/2000, de 28 de Janeiro, ou os títulos análogos 
 
taxa fixa 
taxa por m2 

160,34
0,54

  
N.º 1 Hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias, e depósitos de pão, 

armazéns de produtos alimentares, congelados ou não 0,54
  
N.º 2 Vistorias complementares - 20% sobre a taxa do licenciamento 
  
N.º 3 Vistorias Anuais por estabelecimento: 
  

a) Peixarias 53,48
b) Talhos 106,96
c) Supermercados 267,40
d) Depósito de produtos alimentares 160,44
e) Outros  106,96

  
Art.º 108º  
  
N.º 1 Não relevam para os efeitos previstos neste regulamento o licenciamento dos 

estabelecimentos explorados por associações desportivas, recreativas e outras. 
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N.º 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. 

  
N.º 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. 
  
N.º 4 Pelas vistorias a realizar se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de 25 € 

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. 

  
N.º 5 Averbamento no alvará do nome do novo explorador - 50% do valor da taxa de 

concessão de alvará. 
  
N.º 6 2ª via do documento de alvará 28,07
  
 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 8,82
  
Art.º 111º Taxa de remoção e recolha de viaturas, nos termos da Portaria n.º 1424/2001, de 

13 de Dezembro 
  
N.º 1 Viaturas ligeiras: 
  

a) Remoção 50
b) Recolha por dia 10

  
N.º 2 Viaturas pesadas: 

a) Remoção 100
b) Recolha por dia 20

  
N.º 3 Nas restantes situações, bem como no caso de ciclomotores aplicam-se as taxas 

previstas na Portaria acima  identificada. 
  
Art.º 112º  
  
N.º 1 As taxas de Controlo Metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em 

vigor. 
  
N.º 2 As taxas de medição de ruído são cobradas nos termos do N.º 1 deste artigo. 
  

N.º 3 Licenciamentos previstos: 
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a) Depósitos de ferro velho, de entulhos, de resíduos ou cinzas de combustíveis 
sólidos e de veículos (parques de sucata) por ano ou fracção 647,13

  
N.º 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 42,42
b) Depósitos de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos 647,13
c) Jogos ou desportos públicos, por ano ou fracção 42,42
d) Áreas permanentes de estacionamento público de veículos automóveis, parques 

para caravanas por ano ou por fracção 171,69
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 21,19
 - depósitos de combustíveis para abastecimento directo aos consumidores 7,16
 - nos casos da alínea a) 7,16
 - nos casos da alínea c) 10,60
  
N.º 5 Remoção de cadáveres de cães e gatos para o canil municipal de Lisboa a pedido 

das clínicas veterinárias, excluindo cremação 
Idem, a pedido de outros munícipes 

3
1,5

  
N.º 6 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 Câmara Municipal 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. 

  
N.º 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 170,60
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 5,52

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 8,23

d) Licença acidental de recinto para espectáculos de natureza artística, por cada 
sessão 10,41

  
N.º 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 27,55
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N.º 8 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser feito 

directamente a esses peritos ou às entidades a que pertençam. 
  
N.º 9 As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas. 
  
  

 
CAPÍTULO IX 

 
OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS NO DOMÍNIO PRIVADO 

DA CÂMARA MUNICIPAL 
UTILIZADOS EM HABITAÇÃO 

 
 

Art.º 113º Terrenos, por m2 ou fracção e por ano: 
  
N.º 1 Até 50 m2 0,31
 Mínimo anual 1,98
  
N.º 2 De 50 a 500 m2 0,31
 Mínimo anual 11,56
  
N.º 3 De 501 m2 a 1000 m2 0,31
 Mínimo anual 43,25
  
N.º 4 De 1001 m2 a 5000 m2 0,31
 Mínimo anual 65,25
  
N.º 5 De 5001 m2 a 10.000 m2 0,26
 Mínimo anual 267,95
  
N.º 6 Mais de 10.000 m2 0,26
 Mínimo anual 427,84
  
Art.º 114º Disposições Diversas 
  
N.º 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. 

  
N.º 2 Se para certa ocupação houver mais um interessado, proceder-se-á, em regra, a 

licitação verbal entre eles, para efeitos de cedência. 
  
N.º 3 Todas as ocupações serão consideradas a título precário não concedendo a Câmara 

Municipal 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. 
  
N.º 1 Árvores: 
  

a) Perda total 106,96
b) Ferimentos 16,04
c) Ramos partidos 13,38

  
N.º 2 Arbustos: 
  

a) Perda total 13,38
b) Ferimentos e outros danos que prejudiquem o bom desenvolvimento da planta ou 

afectem a sua estrutura natural 10,70
  
  

DISPOSIÇÕES FINAIS 
E 

TRANSITÓRIAS 
 

Art.º 116º  
  
N.º 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. 

  

N.º 2 A competência para emitir regulamentos e fixar taxas e tarifas não é objecto de 
delegação. 

  
N.º 3 A presente regulamentação entra em vigor de acordo com o previsto nos termos 

legais. 
 
 

Actualização Monetária com base na inflação anual (4,4 %), referente ao ano de 2001, 
mencionada no Relatório do Banco de Portugal 

 
 
 




