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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

2222ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  3300  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
Solidariedade com os trabalhadores, contra 

a política de direita do Governo 
 

Os trabalhadores portugueses vão realizar esta tarde uma 
jornada de luta, com greve, contra a política de direita 
que, enquanto atribui benefícios fiscais de centenas de 
milhões de contos ao capital financeiro, aumenta o IRS 
sobre os rendimentos do trabalho e não repõe o IVA no 
valor anterior, congela ou diminui os salários e ataca os 
direitos laborais e sociais dos trabalhadores. 
 

Relembre-se que a manutenção do aumento do IVA é a 
continuação de uma burla política, pois o PSD baseou a 
sua campanha eleitoral na promessa de uma diminuição 
global dos impostos. 
 

Tal política prejudica também as autarquias e as 
populações (sobretudo as mais desfavorecidas), como a 
ANMP tem vindo a denunciar com veemência e conforme 
posição assumida, por unanimidade, por esta Câmara 
Municipal, na reunião do passado dia 17 de Outubro. 
 

Por isso, os trabalhadores lutam contra o retrocesso na 
legislação laboral, por melhores salários, pela segurança 
social pública solidária e universal. 
 

Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, na sua 
reunião de 2002-10-30, delibera: 
 

 Manifestar apoio e solidariedade à luta dos 
trabalhadores portugueses, por melhores condições de 
vida e de trabalho; 
 

 Dar conhecimento desta moção ao Governo e aos órgãos 
de comunicação social. 
 

Odivelas, 2002.10.30 
 

(Aprovada por maioria) 

 

ACTA 
 

 
ACTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Acta da 21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 17 de Outubro de 2002, com as 
seguintes alterações em relação ao registado na Minuta: 
 
No ponto 3, aditou-se “o Senhor Presidente proferiu uma 
declaração de voto que seguidamente se transcreve”. 
 
No ponto 6, onde constava na minuta “Presente, para 
deliberação,...” na acta passou a constar, “Deliberado, por 
unanimidade,...” 
 
No ponto 12, onde se lê na minuta “...€2204,00...”, 
registou-se em acta, “...2240,00...” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

12ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Décima segunda alteração orçamental, nos termos dos 
mapas apresentados pelo serviço, que farão parte 
integrante da acta da reunião. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 
 

 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA 
INVESTIMENTO AO ABRIGO DO PROQUAL 

 
Adjudicar um empréstimo de longo prazo para 
investimento ao abrigo do PROQUAL, até ao montante de 
€9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil euros), 
com o objectivo de garantir a execução financeira dos 
projectos de investimento municipal abrangidos pelo 
QCAIII; 
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Ratificar o acto de abertura do processo de consulta às 
instituições bancárias e demais actos processuais 
tendentes a formalização deste processo adjudicatório, 
nos termos do artigo 53º, n.º 2 alínea d) e n.º 7, e artigo 
64º, n.º 6 alínea a) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
Dispensar a audiência prévia no presente procedimento 
adjudicatório sem prejuízo da notificação a todos os 
concorrentes da adjudicação ao Banco Português de 
Investimento, uma vez que estão reunidos os requisitos 
estabelecidos nos n.º 4 do artigo 155º e n.º 4 do artigo 
108º, ambos do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 
porquanto todos os concorrentes foram admitidos e as 
respectivas propostas analisadas. O critério de 
adjudicação foi unicamente o do mais baixo preço, nos 
termos propostos. 
 
A presente matéria carece de deliberação por parte da 
Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
 

 
 

Proposta de Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 
2003, publicada na íntegra no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 25 de 2002, edição especial, 
bem como abertura de um período de consulta pública, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 

 
 

Aprovar e submeter a discussão pública, os seguintes 
projectos de Regulamento: 
 
a) Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização; (publicado na íntegra no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 25 de 2002, edição especial) 
 
b) Regulamento Municipal de Obras e Trabalhos na Via 
Pública relativos à Construção, Instalação, Uso e 
conservação de Infra-estruturas; (publicado na íntegra no 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 25 de 2002, 

edição especial) 
 
c) Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público 
e do Mobiliário Urbano; (publicado na íntegra no Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 25 de 2002, edição 

especial) 
 
(Aprovados por unanimidade) 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE CEDÊNCIA DE 
TRANSPORTES PARA VISITAS DE ESTUDO 

 

 
 

VISITAS DE ESTUDO DOS ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO NO ANO LECTIVO 2002/2003 

 
Critérios de cedência de Transportes para Visitas de 
Estudo dos Estabelecimentos de Ensino da rede pública 
(Jardins de Infância, Escolas de 1º, 2º e 3º Ciclos, escolas 
Secundárias e Profissionais) para o ano lectivo 
2002/2003, nos termos propostos pelos serviços, que se 
transcrevem: 
 
 
 

“critérios de cedência de transportes 
 

Critérios de apoio para visitas de estudo dos 
Estabelecimentos de Ensino da rede pública do Município 
de Odivelas (Jardins de infância, Escolas de 1°, 2° e 3° 
Ciclos, Escolas Secundárias e Profissionais) no ano 
lectivo 2002/2003 

 
 

Ponto 1 
 

À semelhança de anos lectivos anteriores o Município de 
Odivelas propõe-se apoiar Visitas de Estudo dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública, através da 
cedência de autocarros municipais ou recorrendo ao seu 
aluguer através de empresas do ramo, de acordo com os 
seguintes critérios: 
 

 Jardins de Infância e Escolas de 1° Ciclo do Ensino 
Básico 
 
Serão concedidos autocarros para 2 visitas por aluno 
durante o ano lectivo, podendo ser realizadas: 
 
- as duas dentro do Distrito de Lisboa; 
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- uma dentro do Distrito de Lisboa e outra fora deste 
 

 Escolas de 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico, 
Secundárias e Profissional 
 
O número de autocarros concedidos às Escolas é 
distribuído por escalões em função do número de alunos 
de cada uma delas, tendo a seguinte distribuição: 
 
 
N.º de alunos por Escola N.º de autocarros * 

Até 500 alunos 3 autocarros por ano lectivo 
De 501 a 1000 alunos 6 autocarros por ano lectivo 
De 1001 a 1500 alunos 9 autocarros por ano lectivo 
Mais de 1501 alunos 12 autocarros por ano lectivo 
 
*cada autocarro terá a lotação máxima de 50 lugares  

 
A utilização dos autocarros poderá ser feita do seguinte 
modo: 
 
- 100% dos autocarros utilizados em visitas dentro do 
Distrito de Lisboa; 
- 50% dos autocarros utilizados em visitas dentro do 
Distrito de Lisboa e 50% fora deste. 

 
Ponto 2 

 
As Escolas deverão enviar à Divisão de Educação do 
Município de Odivelas, através de formulário próprio, a 
sua programação anual das Visitas de Estudo, até 06 de 
Dezembro, indicando os seguintes dados: 
 

 As datas em que pretendem usufruir das visitas; 
 

 O n.º de alunos e adultos (professores e auxiliares), por 
visita; 
 

 Itinerários das visitas, incluindo a hora de partida e 
regresso à Escola (sendo que o inicio da visita não deverá 
ser antes das 8.00 horas da manhã e o terminus depois 
das 19.00 horas) 
 
As visitas de estudo deverão realizar-se somente a partir 
de 06 de Janeiro de 2003. 

 
Ponto 3 

 
Os presentes critérios aplicam-se a todas as visitas de 
estudo apoiadas pela Câmara Municipal de Odivelas. 
Assim, todas as solicitações para apoio de visitas de 
estudo deverão ser feitas para a Divisão de Educação. 

 
 
 

Ponto 4 
 

O Município de Odivelas compromete-se a confirmar 
atempadamente, o calendário de cedência dos autocarros 
para as visitas de estudo. 

 
Ponto 5 

 
Sempre que houver lugar a alterações no calendário das 
visitas de estudo que foi previamente enviado, as Escolas 
deverão cumprir os seguintes procedimentos sob pena 
das visitas ficarem anuladas. 
 

 As alterações referentes aos dias, n.º de pessoas, 
horários e itinerários das visitas deverão ser comunicadas 
por escrito à Divisão de Educação da Câmara de 
Odivelas com um prazo mínimo de 15 dias úteis, antes da 
data em que estava prevista a realização da visita; 
 

 Excepcionalmente serão aceites alterações de última 
hora, desde que o motivo não seja da responsabilidade 
dos estabelecimentos educativos (ex. intempéries, 
desmarcações de última hora da entidade a visitar, etc.) e 
que sejam devidamente comprovadas; 
 

 Apenas serão aceites alterações que não impliquem 
um aumento de custos de transporte, devido a itinerários 
mais longos ou a um número de passageiros superior ao 
anteriormente previsto.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DE AUGI 
 

 
 

PROCESSO N.º 4.078/D 
 

Proposta nova delimitação de Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI), do Concelho de Odivelas, conforme lista 
anexa e em planta junta pelos serviços técnicos, devendo 
as mesmas serem delimitadas por preencherem os 
requisitos previstos no artigo 1º e/ou 5º da Lei n.º 91/95 
na sua redacção actual, nos termos propostos pela 
informação n.º 47/2002-MP, de 2002.1007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

PROCESSO N.º 893/MO - DOM 
PROCEDIMENTO ADJUDICATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇO 
 
Abertura de um procedimento por Ajuste Directo, com 
fundamento em especial aptidão técnica nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 86º do Decreto-Lei 197/99 de 8 
de Junho, para aquisição do serviço de conservação e 
assistência técnica permanente da sinalização luminosa 
automática de trânsito (SLAT) e painéis dinâmicos de 
aproximação de escola no Município de Odivelas, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 849 
DESINFESTAÇÃO E EXTERMINAÇÃO NA ÁREA 
TERRITORIAL DO CONCELHO DE ODIVELAS EM 2003 

 
Autorizar a abertura de um procedimento por Consulta 
Prévia nos termos do artigo 78, n.º 1 alínea e) e n.º 6, 
conjugado com o disposto no artigo 81 n.º 1, alínea a) do 
Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, para contracção de 
despesa relativa ao fornecimento de serviços de 
desinfestação e exterminação na área territorial do 
Concelho de Odivelas durante o ano de 2003. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ODIVELAS 

 
Atribuição à Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas de um subsídio no valor de €99.759,40 (noventa 
e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e 
quarenta cêntimos) destinado à aquisição de viaturas e 
de outros materiais de apoio ao desenvolvimento da sua 
actividade, nos termos propostos pelas informações n.º 
146/GMPC/02 de 2002.09.09 e 190/GMPC/02 de 
2002.10.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 
ENCOSTA DO MOURIGO 

 
Atribuição à Associação de Moradores do Bairro Encosta 
do Mourigo, em Famões, de um subsídio no valor de 
€14.064,60 (catorze mil, sessenta e quatro euros e 
sessenta cêntimos) com IVA incluído à taxa de 17%, 
destinado à realização de pagamento à EDP de 50% do 
preço dos trabalhos de modificação das linhas de AT n.º 
6078 e 6049, nos termos propostos pela informação dos 
serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS 

DE FREGUESIA 
 

 
 

PROCESSO N.º 869/02/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Reasfaltamento da Rua Fernão Lopes 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 923/DIEU/JF de 
2002.10.14: 
• Delegar na Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião a competência para a realização da obra de 
reasfaltamento da Rua Fernão Lopes, celebrando, para 
esse efeito, um protocolo adicional ao abrigo do disposto 
no artigo 27.º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no valor de 
€18.134,17 (dezoito mil, cento e trinta e quatro euros e 
dezassete cêntimos) com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 916/02/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Arranjos exteriores na Rua Almirante Gago 
Coutinho 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 921/DIEU/JF de 
2002.10.14: 
• Delegar na Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião a competência para a realização da obra de 
arranjos exteriores na Rua Almirante Gago Coutinho, 
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celebrando, para esse efeito, um protocolo adicional ao 
abrigo do disposto no artigo 27.º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no valor de 
€15.192,10 (quinze mil, cento e noventa e dois euros e 
dez cêntimos), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 870/02/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Reasfaltamento da Rua Dr. António José d’Almeida 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 914/DIEU/JF de 
2002.10.11: 
• Delegar na Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião a competência para a realização da obra de 
reasfaltamento da Rua Dr. António José d’Almeida, 
celebrando, para esse efeito, um protocolo adicional ao 
abrigo do disposto no artigo 27.º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no valor de 
€8.210,38 (oito mil, duzentos e dez euros e trinta e oito 
cêntimos, com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 928/02/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Instalação de frio no Mercado de Caneças 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 834/DEC/SM de 
2002.10.22: 
• Delegar na Junta da Freguesia de Caneças a 
competência para a realização da obra de instalação de 
frio no Mercado de Caneças, celebrando, para esse 
efeito, um protocolo adicional ao abrigo do disposto no 
artigo 27.º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas de Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no valor de 
€5.472,05 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois euros 
e cinco cêntimos), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

PROCESSO N.º 935/02/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Calcetamento na Estrada de Montemor, na Rua das 
Arroteias e na Rua dos Castanheiros 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 964/DIEU/JF de 
2002.10.23: 
• Delegar na Junta da Freguesia de Caneças a 
competência para a realização da obra de calcetamento 
na Estrada de Montemor, na Rua das Arroteias e na Rua 
dos Castanheiros, celebrando, para esse efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do disposto no artigo 27.º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no valor de 
€6.480,60 (seis mil, quatrocentos e oitenta euros e 
sessenta cêntimos), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 803/02/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Fornecimento e montagem de grades a colocar na 
escola velha de Santo Eloy 
 
Transferir para Junta da Freguesia da Pontinha o valor de 
€2.713,71 (dois mil, setecentos e treze euros e setenta e 
um cêntimos) com IVA incluído, como reembolso pela 
despesa efectuada com o fornecimento e montagem de 
grades a colocar na escola velha de Santo Eloy, uma vez 
que esta é uma competência da Câmara Municipal, nos 
termos propostos pela informação n.º 320/DOM/LJ/02 de 
2002.10.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 889/02/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Acabamento de passeio na Rua da Escola Primária e 
asfaltamento de parte da Rua Cova da Pia 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada o valor 
de €2.631,04 (dois mil, seiscentos e trinta e um euros e 
quatro cêntimos) com IVA incluído, como reembolso pela 
despesa efectuada com a execução da obra de 
acabamento de passeio  na Rua da Escola Primária, na 
Ponte da Bica e asfaltamento de parte da Rua Cova da 
Pia, uma vez que esta é uma competência da Câmara 
Municipal, nos termos propostos pela informação n.º 
324/DOM/LJ/02 de 2002.10.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 28.138/OCP/OC 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Substituição de relvado nos espaços exteriores ao 
prédio da Rua Alfredo Ruas 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada o valor 
de €1.833,08 (mil, oitocentos e trinta e três euros e oito 
cêntimos) como reembolso pela despesa efectuada com 
a execução da obra de substituição de relvado nos 
espaços exteriores da Rua Alfredo Ruas, uma vez que 
esta é uma competência da Câmara Municipal, nos 
termos propostos pela informação n.º 110/LG/2002 de 
2002.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 805/02/OL/DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DO OLIVAL BASTO 
Conclusão de muro na Rua de Timor 
 
Transferir para a Junta da Freguesia do Olival Basto o 
valor de €2.665,74 (dois mil, seiscentos e sessenta e 
cinco euros e setenta e quatro cêntimos) com IVA 
incluído, como reembolso pela despesa efectuada com a 
execução da obra de conclusão de muro na Rua de 
Timor, uma vez que esta é uma competência da Câmara 
Municipal, nos termos propostos pela informação n.º 
311/DOM/LJ/02 de 2002.10.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 899/02/FA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Construção / Remodelação do passeio da Rua José 
António de Carvalho 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Famões o valor 
de €5.255,01 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco 
euros e um cêntimo) com IVA incluído, como reembolso 
pela despesa efectuada com a execução da obra de 
construção / remodelação do passeio da Rua José 
António de Carvalho, na Quinta das Pretas, uma vez que 
esta é uma competência da Câmara Municipal, nos 
termos propostos pela informação n.º 323/DOM/LJ/02 de 
2002.10.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSO N.º 854/02/FA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Repavimentação da Rua Francisco de Assis 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 322/DOM/LJ de 
2002.10.22: 
• Delegar na Junta da Freguesia de Famões a 
competência para a realização da obra de 
repavimentação da Rua Francisco de Assis, no Casal do 
Bispo, celebrando, para esse efeito, um protocolo 
adicional ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Protocolo 
de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no valor de 
€3.654,45 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros 
e quarenta e cinco cêntimos), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 852/02/FA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Repavimentação da Rua Cesário Verde 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 321/DOM/LJ de 
2002.10.22: 
• Delegar na Junta da Freguesia de Famões a 
competência para a realização da obra de 
repavimentação da Rua Cesário Verde, entre a Rua Eng.º 
Duarte Pacheco e a Rua Maria Amália Vaz Carvalho, 
celebrando, para esse efeito, um protocolo adicional ao 
abrigo do disposto no artigo 27.º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. 
• Aprovar a minuta desse protocolo adicional. 
• Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no valor de 
€9.889,39 (nove mil, oitocentos e oitenta e nove euros e 
trinta e nove cêntimos), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

PROCESSO N.º 2009/OP/GI 
Emídio da Conceição Custódio 
Substituição de hipoteca legal por garantia bancária 
Lote 80, Bairro do Trigache Norte AUGI 1, Famões 
 
Substituição da hipoteca legal sobre o lote 80 do Bairro 
Trigache Norte AUGI 1, em Famões, com o Alvará de 
Loteamento n.º 5/2001 de 2001.05.14, pela garantia 
bancária n.º 36230488000111 emitida pelo banco Crédito 
Predial Português, nos termos propostos pela informação 
n.º 126/SM/DRLA-01 de 2002.09.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 3102/LO/GI 
José Maria da Silva 
Estudo de Loteamento 
Bairro Casal do Abadesso; Famões 
 
Proposta de aprovação do Estudo de Loteamento do 
Bairro Casal do Abadesso, em Famões, a que se refere o 
Processo n.º 3102/LO/GI, nos termos propostos pela 
informação n.º 19a/AO/DRLA/02 de 2002.08.06 e de 
acordo com o despacho expresso a folhas 234 do referido 
processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO 126/PRES/2002 
 

ASSUNTO: Normas orientadoras para a elaboração do 
Orçamento de 2003 e Grandes Opções do Plano para o 
quadriénio de 2003 a 2006 
 
Considerando: 
 
a) Que compete ao Presidente do Executivo transmitir 
aos serviços as linhas de orientação a seguir na 
elaboração do Orçamento; 
 
b) A necessidade de manutenção da contenção da 
despesa a efectuar; 

 
c) A conjuntura externa que impossibilita o recurso ao 
endividamento municipal para fazer face a despesas de 
investimento; 
 
d) As medidas restritivas à realização de despesa face às 
expectativas de cobrança de receita; 
 
e) A necessidade de um adequado planeamento da 
actividade municipal, enquanto instrumento de gestão 
que, no quadro actual, deve orientar o órgão executivo da 
Câmara Municipal na elaboração do Orçamento (ORÇ) e 
das Grandes Opções do Plano (GOP's = PPI + PAM); 
 
f) Que o Orçamento é elaborado para o período de um 
ano, 2003 e o Plano Plurianual de Investimento (PPI) para 
o quadriénio de 2003 a 2006; 
 
g) A entrada em vigor do Dec. Lei n.º 26/2002 de 14 de 
Fevereiro que veio alterar o classificador económico, 
estando a última versão disponível no site www.dgaa.pt - 
e que pela sua extensão não se anexa a este documento 
cabendo aos serviços a consulta do site, fazendo a 
impressão do documento (Conversão da classificação 
económica do POCAL na classificação económica 
aprovada pelo DL 26/2002) e sempre que possível 
planear a sua actividade de acordo com o desdobramento 
do classificador em vigor - Como opção poderão indicar 
apenas o tipo de despesa (de uma forma clara), cabendo 
à Divisão de Planeamento a sua codificação; 
 
h) Que, na sequência das orientações por mim já 
transmitidas para que fosse sendo feita a necessária 
análise e avaliação da execução de 2002 tendo em vista 
a preparação das propostas para a elaboração do 
Orçamento de 2003, 
 
Determino: 
 
1) Os serviços deverão apresentar as suas propostas até 
ao dia 18 de Novembro, impreterivelmente;  
2) À semelhança das indicações dadas no início do 
corrente ano para a elaboração dos Documentos 
Previsionais de 2002, os serviços deverão proceder ao 
preenchimento dos quadros que se enviam em anexo 
observando as seguintes orientações: 
 
 
Orçamento de Receita: 
 
 A elaboração do Orçamento da Receita obedece ao 

estabelecido nas Regras Previsionais, ponto 3.3 do 
POCAL; 
 Os serviços geradores de receita devem enviar a 

estimativa da cobrança para 2003, justificação dos 
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valores, bem como eventuais alterações de critérios na 
aplicação de tarifas e taxas. 
Orçamento da Despesa: 
 
 As despesas de orçamento reflectem apenas as 

despesas de funcionamento. Para um melhor rigor 
orçamental apenas serão inscritas em orçamento as 
verbas que os serviços justifiquem a sua necessidade e a 
respectiva previsão de dotação para o ano de 2003. Com 
esta medida terá de ser conseguida uma redução de 15% 
face à despesa efectuada no corrente ano; 
 as despesas com pessoal - classe 01 - são dotadas, 

na sua totalidade pelo DRH; 
 os encargos com instalações municipais e seu 

funcionamento são responsabilidade da DJAG/DP; 
 os consumos de secretaria - vulgo economato - são 

responsabilidade da DFA/DA; 
 as despesas com alugueres de viaturas, consumos, 

manutenção e reparações são responsabilidade da 
DTO/DTO; 
 as despesas com serviços de correio são 

responsabilidade da DJAG/DAG;  
 a despesa com a publicação obrigatória de anúncios e 

editais, em jornais locais e/ou nacionais é da 
responsabilidade do GCRPP, excepção feita aos 
anúncios relacionados com o Departamento de Recursos 
Humanos. A publicação em Diário da República mantém-
se na competência do serviço respectivo; 
 a gestão do equipamento informático é da 

competência do GISC, devendo, consequentemente, 
dotar o seu orçamento com as verbas necessárias à 
manutenção e reparação do equipamento, redes, 
sistemas de comunicações, entre outros. 
 
 
Grandes Opções do Plano (PPI + P AM): 
 
 Face à necessidade de serem mantidas as restrições 

orçamentais, deverão, em termos globais, as propostas 
apresentar obrigatoriamente uma redução de 30% face 
ao valor previsto para 2002: 
 Projectos plurianuais: deve ser indicada a estimativa 

da despesa a realizar no ano e em anos seguintes e a 
despesa paga até 1 de Outubro de 2002. A verba  a 
constar em 2003 deve compreender o montante em dívida 
que transita de 2002. O número de projecto não se altera; 
 Projectos de acção continuada: Os serviços devem 

criar projectos anuais ou de quadriénio de intervenção, de 
modo a não haver um arrastamento do projecto de 2002 
ao longo dos anos. Exemplo deste tipo de projecto é o 
caso de "Reparação e beneficiação de Edifícios 
Municipais" - Dada esta questão ser dependente da 
organização do serviço, competirá ao serviço esta 
decisão; 

 Os projectos iniciados em 2002 e não concluídos 
(considerando até à fase de pagamento), devem 
obrigatoriamente, constar no presente documento; 
 O PAM reflecte a actividade municipal que não 

configura o investimento, mas sim as despesas correntes 
ou de transferências. 
 
Notas Finais: 
 
 Para orientação dos serviços e no respeito do 

estipulado nas regras do POCAL, envia-se em anexo, 
formulários para Orçamento de Despesa Corrente e 
Grandes Opções do Plano; 
 As propostas terão de ser enviadas em suporte de 

papel. 
 

O Presidente da Câmara 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 8/VJE/02 
 

De acordo com o despacho de Delegação de 
Competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas n.º 89/02 de 2 de Maio de 2002, 
exarado no uso das competências previstas no artigo 58º, 
n.º 4, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, subdelego na licenciada Anabela da Conceição 
Caracinha Arsénio, 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 244/95. de 14 
de Setembro e Lei n.º 109/2001 de 24 de Dezembro. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 4 de Novembro de 2002 

 
Por Delegação do Senhor Presidente, 

 
O Vereador, 

(a) José Esteves 
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DESPACHO N.º 9/VJE/02 
 

De acordo com o despacho de Delegação de 
Competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, n.º 89/02, de 2 de Maio de 2002, 
exarado no uso das competências previstas no artigo 58°, 
n.º 4, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, subdelego na licenciada Lídia Raquel Nunes 
Ferreira Dionísio, 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 244/95, de 14 
de Setembro e Lei n.º 109/2001 de 24 de Dezembro.  
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 4 de Novembro de 2002 

 
Por Delegação do Senhor Presidente, 

 
O Vereador, 

(a) José Esteves 
 
 
 

DESPACHO 09/VSP/02 
 

Por força do estabelecido no artigo 70° da Lei n.º 169/99 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2001, de 11 
de Janeiro, e de acordo com as normas do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante ao abrigo do disposto no Despacho de 
Delegação de Competências n.º 11/02, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 12 de 
Janeiro de 2002, subdelego, pelo presente despacho no 
Senhor Coordenador do Gabinete de Informática e 
Sistemas de Comunicação, Dr. Carlos Manuel Carvalho da 
Cunha, as competências que a seguir se discriminam e 
que serão exercidas no âmbito do respectivo Gabinete: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no ponto 7 - a) do Despacho n.º 11/02; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar dos 
trabalhadores da unidade orgânica e aprovar o respectivo 
o respectivo plano anual, com excepção das referentes 
ao pessoal dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 
Pública Central Regional e local; 
 

5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e do 
prestado em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do 
artigo 27° do decreto-lei n.º 259/98, de 18 de Agosto e 
sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 
de custo, confirmando as informações neles constantes e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. A competência para autorizar a realização de despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de €2.500 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as competências atribuídas à entidade 
pública contratante pelo decreto-lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que se 
contenham naquele limite sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do Ponto 2, Pontos 3 e 4 do POCAL 
(Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), 
aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e pelo 
decreto-lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o 
cumprimento estrito do estabelecido no artigo 16° do 
decreto-lei n.º 197/99, de 8 de Junho; 
 
9. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do 
subdelegante. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogadas 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o 
subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou 
iniciativas que por qualquer forma sejam susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 8 de Novembro de 2002. 

 
O Vereador, 

(a) Sérgio Paiva 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Presidente, Dr. Manuel 
Varges, destinadas a ter eficácia externa. 
 
Processo n.º 0616/02 
Nota de encomenda n.º 6613 de 18.09.2002 
Adjudicado à empresa Caderno Verde a aquisição de 
armário audiovisual pelo valor de €8,76. 
 
Processo n.º 0481/02 
Nota de encomenda n.º 6148 de 15.03.2002 
Adjudicado à empresa Manuel A. Nabeiro a aquisição de 
café pelo valor de €4.935,94. 
Data de aquisição: 19.04.2002 
 
Processo n.º 0308/02 
Nota de encomenda n.º 6178 de 17.04.2002 
Adjudicado à empresa Álvaro H. Filhos a aquisição de 
frascos de álcool pelo valor de €3,80. 
Data de aquisição: 29.04.2002 
 
Processo n.º 0469/02 
Nota de encomenda n.º 6328 de 15.05.2002 
Adjudicado à empresa Revista História a aquisição de 
assinatura de publicações pelo valor de €27,43. 
Data de aquisição: 23.07.2002 
 
Informação n.º 1253/AC/02 de 11.09.2002 
Descrição: destruidor papel. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 13.09.2002 
 
Informação n.º 1348/AC/02 de 17.09.2002 
Descrição: assinatura para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 19.09.2002 
 
Informação n.º 1349/AC/02 de 17.09.2002 
Descrição: assinatura para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 19.09.2002 
 
Informação n.º 1350/AC/02 de 17.09.2002 
Descrição: assinatura para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 19.09.2002 

Informação n.º 1351/AC/02 de 17.09.2002 
Descrição: assinatura para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 19.09.2002 
 
Informação n.º 1358/AC/02 de 19.09.2002 
Descrição: tinteiros. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 20.09.2002 
 
Informação n.º 1360/AC/02 de 19.09.2002 
Descrição: tinteiros. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 20.09.2002 
 
Informação n.º 1361/AC/02 de 19.09. 2002 
Descrição: reparação de máquina de café. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 20.09.2002 
 
Processo n.º 0623/02 
Nota de encomenda n.º 6513 de 08.08.2002 
Adjudicado à empresa Remondes a aquisição de artigos 
de higiene pelo valor de €3.791,15. 
Data de aquisição: 26.09.2002 
 
Processo n.º 0744/02 
Nota de encomenda n.º 6596 de 03.09.2002 
Adjudicado à empresa Inf. El Corte Inglês a aquisição de 
tinteiros pelo valor de €1.781,43. 
Data de aquisição: 26.09.2002 
 
Processo n.º 0598/02 
Nota de encomenda n.º 6532 de 12.08.2002 
Adjudicado à empresa Compudata a aquisição de toners 
para impressoras pelo valor de €568,70. 
Data de aquisição: 26.09.2002 
 
Processo n.º 0465/02 
Nota de encomenda n.º 6220 de 24.04.2002 
Adjudicado à empresa Directório a aquisição de 
secretária pelo valor de €474,22. 
Data de aquisição: 26.09.2002 
 
Processo n.º 0545/02 
Nota de encomenda n.º 6351 de 03.06.2002 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de resmas 
de acetatos pelo valor de €28,67. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0678/02 
Nota de encomenda n.º 6525 de 12.08.2002 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de €18.438,06. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
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Processo n.º 0486/02 
Nota de encomenda n.º 6475 de 02.08.2002 
Adjudicado à empresa Dinisa o serviço de substituição de 
canhão pelo valor de €142,80. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0330/02 
Nota de encomenda n.º 6488 de 05.08.2002 
Adjudicado à empresa Fernandes Técnica a aquisição de 
centímetro digital pelo valor de €175,76. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0651/02 
Nota de encomenda n.º 6495 de 08.08.2002 
Adjudicado à empresa Manuel A. Nabeiro a aquisição de 
pacotes de café pelo valor de €343,29. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0605/02 
Nota de encomenda n.º 6432 de 25.07.2002 
Adjudicado à empresa M.J. Artes Gráficas a aquisição de 
almofadas para paginador pelo valor de €44,84. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0703/02 
Nota de encomenda n.º 6550 de 14.08.2002 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
equipamento diverso pelo valor de €374,14. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0675/02 
Nota de encomenda n.º 6594 de 03.09.2002 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de apoio 
de pulsos pelo valor de €39,98. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0270/02 
Nota de encomenda n.º 6477 de 02.08.2002 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de tinteiros 
para plotter pelo valor de €234,43. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0685/02 
Nota de encomenda n.º 6517 de 08.08.2002 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de €14.828,02. 
Data de aquisição: 27.09.2002 
 
Processo n.º 0225/02 
Nota de encomenda n.º 6156 de 15.04.2002 
Adjudicado à empresa NTE a aquisição de destruidora de 
papel pelo valor de €759,33. 
Data de aquisição: 28.09.2002 
 
 

Informação n.º 1374/AC/02 de 26.09.2002 
Descrição: cassetes vídeo. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Informação n.º 1376/AC/02 de 26.09.2002 
Descrição: café. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Informação n.º 1377/AC/02 de 26.09.2002 
Descrição: cartolinas. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Informação n.º 1378/AC/02 de 26.09.2002 
Descrição: adoçante. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Informação n.º 1379/AC/02 de 26.09.2002 
Descrição: esferográficas. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Informação n.º 1383/AC/02 de 26.09.2002 
Descrição: separadores. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Processo n.º 0757/02 
Nota de encomenda n.º 6635 de 27.09.2002 
Adjudicado à empresa Hidrodinâmica a aquisição de 
limpeza instantânea pelo valor de €43.658,04. 
Data de aquisição: 01.10.2002 
 
Informação n.º 1386/AC/02 de 30.09.2002 
Descrição: café. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 01.10.2002 
 
Informação n.º 1390/AC/02 de 30.09.2002 
Descrição: carimbos. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 02.10.2002 
 
Processo n.º 0767/02 
Nota de encomenda n.º 6639 de 30.09.2002 
Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de 
máquina de café pelo valor de €342,79. 
Data de aquisição: 02.10.2002 
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Processo n.º 0738/02 
Nota de encomenda n.º 6607 de 06.09.2002 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 
máquina fotocopiadora pelo valor de €7.544,86. 
Data de aquisição: 02.10.2002 
 
Processo n.º 0733/02 
Nota de encomenda n.º 6611 de 09.09.2002 
Adjudicado à empresa Inf. El Corte Inglês a aquisição de 
scanner HP pelo valor de €493,87. 
Data de aquisição: 03.10.2002 
 
Processo n.º 0721/02 
Nota de encomenda n.º 6583 de 28.08.2002 
Adjudicado à empresa Novosul a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de €138,12. 
Data de aquisição: 04.10.2002 
 
Processo n.º 0367/02 
Nota de encomenda n.º 011/SP de 16.04.2002 
Adjudicado à empresa Canon Copicanola a aquisição de 
fax pelo valor de €307,47. 
Data de aquisição: 04.10.2002 
 
Processo n.º 0721/02 
Nota de encomenda n.º 6583 de 28.08.2002 
Adjudicado à empresa Novosul a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de €138,12. 
Data de aquisição: 04.10.2002 
 
Processo n.º 0727/02 
Nota de encomenda n.º 6582 de 28.08.2002 
Adjudicado à empresa Rentokil o serviço de controlo 
sobre infestação no refeitório pelo valor de €230,06 
Data de aquisição: 04.10.2002 
 
Informação n.º 1397/AC/02 de 01.10.2002 
Descrição: consumíveis de secretaria. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 04.10.2002 
 
Informação n.º 1398/AC/02 de 01.10.2002 
Descrição: papel. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 04.10.2002 
 
Informação n.º 1400/AC/02 de 01.10.2002 
Descrição: assinatura para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 04.10.2002 
 
Processo n.º 0459/02 
Nota de encomenda n.º 6587 de 29.08.2002 
Adjudicado à empresa Albano R. Neves a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de €55,06. 

Data de aquisição: 07.10.2002 
 
Processo n.º 0708/02 
Nota de encomenda n.º 6555 de 14.08.2002 
Adjudicado à empresa Abril Controljornal a aquisição de 
assinatura de publicações pelo valor de €138,96. 
Data de aquisição: 07.10.2002 
 
Processo n.º 0745/02 
Nota de encomenda n.º 6586 de 29.08.2002 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de €3.557,84. 
Data de aquisição: 07.10.2002 
 
Processo n.º 0676/02 
Nota de encomenda n.º 6588 de 30.08.2002 
Adjudicado à empresa Powerfocus a aquisição de armário 
audiovisual pelo valor de €989,27. 
Data de aquisição: 08.10.2002 
 
Processo n.º 0589/02 
Nota de encomenda n.º 6640 de 30.09.2002 
Adjudicado à empresa Inf. El Corte Inglês a aquisição de 
material informático pelo valor de €7.228,06. 
Data de aquisição: 09.10.2002 
 
Informação n.º 1412/AC/02 de 07.10.2002 
Descrição: sacos plástico. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 09.10.2002 
 
Informação n.º 1413/AC/02 de 07.10.2002 
Descrição: café. 
Despacho: Autorização de despesa. 
Data de despacho: 09.10.2002 
 
Processo n.º 0728/02 
Nota de encomenda n.º 6612 de 11.09.2002 
Adjudicado à empresa Expomáquina a aquisição de 
equipamento de cozinha pelo valor de €2.187,89. 
Data de aquisição: 10.10.2002 
 
Processo n.º 0751/02 
Nota de encomenda n.º 6614 de 12.09.2002 
Adjudicado à empresa Álvaro H. Filhos a aquisição de 
álcool e algodão pelo valor de €35,22. 
Data de aquisição: 11.10.2002 
 
Processo n.º 0670/02 
Nota de encomenda n.º 6476 de 02.08.2002 
Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de cesto de 
lixo pelo valor de €57,12. 
Data de aquisição: 12.10.2002 
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Processo n.º 1291/01 
Nota de encomenda n.º 5269 de 19.12.2002 
Adjudicado à empresa Estúdios J.A. Santos o serviço de 
revelações de fotografias pelo valor de €433,03. 
Data de aquisição: 12.10.2002 
 
Processo n.º 712/02 
Nota de encomenda n.º 6625 de 18.09.2002 
Adjudicado à empresa Fardequipa a aquisição de 
equipamento de protecção pelo valor de €597,44. 
Data de aquisição: 12.10.2002 
 
Processo n.º 409/02 
Nota de encomenda n.º 6626 de 19.09.2002 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de folhas 
de cartolina pelo valor de €47,60. 
Data de aquisição: 14.10.2002 
 
Processo n.º 0648/02 
Nota de encomenda n.º 6652 de 14.10.2002 
Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de 
máquina fotográfica pelo valor de €53,55. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0763/02 
Nota de encomenda n.º 6644 de 02.10.2002 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de 
esferográficas pelo valor de €77,56. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0765/02 
Nota de encomenda n.º 6646 de 07.10.2002 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
arquivador de CD's pelo valor de €29,57. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0764/02 
Nota de encomenda n.º 6643 de 02.10.2002 
Adjudicado à empresa Compudata a aquisição de 
tinteiros pelo valor de €2.397,36. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0760/02 
Nota de encomenda n.º 6642 de 02.10.2002 
Adjudicado à empresa Frazão e Pereira a aquisição de 
pilhas alcalinas pelo valor de €491,47. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0749/02 
Nota de encomenda n.º 6641 de 02.10.2002 
Adjudicado à empresa Álvaro H. Filhos a aquisição de 
sacos plásticos pelo valor de €89,25. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
 

Processo n.º 0248/02 
Nota de encomenda n.º 6479 de 05.08.2002 
Adjudicado à empresa J.S.Compras a aquisição de rolos 
fotográficos pelo valor de €4.395,38. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0322/02 
Nota de encomenda n.º 6592 de 02.09.2002 
Adjudicado à empresa Rodrigues Almeida a aquisição de 
bolsas plásticas pelo valor de €178,50. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0505/02 
Nota de encomenda n.º 6469 de 31.07.2002 
Adjudicado à empresa Grafinal a aquisição de impressos 
pelo valor de €4.760,00. 
Data de aquisição: 17.10.2002 
 
Processo n.º 0771/02 
Nota de encomenda n.º 6647 de 08.10.2002 
Adjudicado à empresa Tiago Sousa e Filhos a aquisição 
de bancada de mudas pelo valor de €368,90. 
Data de aquisição: 18.10.2002 
 
Processo n.º 0754/02 
Nota de encomenda n.º 6649 de 09.10.2002 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de artigos 
diversos pelo valor de €170,85. 
Data de aquisição: 18.10.2002 
 
Processo n.º 0341/02 
Nota de encomenda n.º 6634 de 16.09.2002 
Adjudicado à empresa Algifa a aquisição de loiça de 
cafetaria pelo valor de €55,58. 
Data de aquisição: 18.10.2002 
 
Processo n.º 0748/02 
Nota de encomenda n.º 6610 de 09.09.2002 
Adjudicado à empresa Abril Controljornal a aquisição de 
assinatura publicações pelo valor de €36,45. 
Data de aquisição: 18.10.2002 
 
Processo n.º 0717/02 
Nota de encomenda n.º 6564 de 19.08.2002 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 
água pelo valor de €523,03. 
Data de aquisição: 18.10.2002 
 
Processo n.º 0777/02 
Nota de encomenda n.º 6648 de 08.10.2002 
Adjudicado à empresa Inf. El Corte Inglês a aquisição de 
cabeças de impressão pelo valor de €201,06. 
Data de aquisição: 21.10.2002 
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ASSUNTOS SOCIAIS E JUVENTUDE 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora Graça Peixoto, 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Informação n.º 228/DASJ/DAJ/02 DE 2002.09.04 
Assunto: Pagamento dos periódicos durante o mês de 
Julho de 2002 nas Lojas Jovem da Pontinha / Ramada, 
no valor de €90.50. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento. 
Despacho: 2002.09.20 

 
 
 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador José Esteves 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
Processos com aplicação de coima: 
 
Processo n.º 85/SCO/02 
Nome: Miguel Assunção Ramos 
Valor da coima: €540,00 
Data de decisão: 11.10.2002 
 
Processo n.º 218/SCO/02 
Nome: Dulce Maria dos Reis Silva Montes 
Valor da coima: €50,00 
Data de decisão: 14.10.2002 
 
Processo n.º 222/SCO/02 
Nome: Chen Minwei 
Valor da coima: €50,00 
Data de decisão: 14.10.2002 
 
Processo n.º 481/SCO/00 
Nome: Fernando Jorge da Silva Rodrigues 
Valor da coima: €1.500,00 
Data de decisão: 15.10.2002 
 
Processo n.º 487/SCO/00 
Nome: Cristóvão de Jesus Ferreira 
Valor da coima: €4.500,00 
Data de decisão: 15.10.2002 
 
Processo n.º 527/SCO/00 
Nome: Alberto da Conceição Lopes 

Valor da coima: €750,00 
Data de decisão: 15.10.2002 
 
Processo n.º 488/SCO/00 
Nome: Alberto da Conceição Lopes 
Valor da coima: €750,00 
Data de decisão: 15.10.2002 
 
Processo n.º 334/SCO/02 
Nome: Arlindo Oliveira Botelho 
Valor da coima: €750,00 
Data de decisão: 22.10.2002 
 
Processo n.º 403/SCO/00 
Nome: Luís Manuel da Conceição Mateus 
Valor da coima: €5.000,00 
Data de decisão: 22.10.2002 
 
Processo n.º 411/SCO/02 
Nome: Carlos Alberto Marques Canha 
Valor da coima: 3.000,00 
Data de decisão: 22.10.2002 
 
Processo n.º 416/SCO/02 
Nome: Joaquim Moreira Vieira 
Valor da coima: 1.000,00 
Data de decisão: 22.10.2002 
 
 
Processos enviados para recurso: 
 
Processo n.º 147/SCO/01 
Nome: DIA Portugal - Supermercados, S.A. 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 410/SCO/00 
Nome: Manuel Augusto Gomes 
Data de decisão: 17.10.2002 
 
 
Processos arquivados por pagamento: 
 
Processo n.º 484/SCO/98 
Nome: Externato O Condestável, Lda. 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 748/SCO/98 
Nome: Laura da Conceição da Silva 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 687/SCO/97 
Nome: Café Imperial, Lda. 
Data de decisão: 11.10.2002 
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Processo n.º 442/SCO/00 
Nome: José Maria da Graça Costa 
Data de decisão: 18.10.2002 
 
Processo n.º 231/SCO/02 
Nome: Elizabete Pereira Oliveira Gafenho 
Data de decisão: 22.10.2002 
 
Processo n.º 266/SCO/02 
Nome: Serafim dos Anjos Correia 
Data de decisão: 22.10.2001 
 
Processo n.º 297/SCO/02 
Nome: Francisco Manuel Saramago 
Data de decisão: 22.10.2002 
 
 
Processos arquivados por despacho: 
 
Processo n.º 7/SCO/99 
Nome: Marcelino Lopes 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 199/SCO/01 
Nome: Supermercados A. C. Santos, S.A. 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 315/SCO/99 
Nome: Jaime Inácio Vassalo 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 384/SCO/95 
Nome: Recauchutagem Triunfo, Lda. 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 396/SCO/02 
Nome: Desconhecido 
Data de decisão: 15.10.2002 
 
 
Processos para pagamento em prestações: 
 
Processo n.º 417/SCO/99 
Nome: Alberto da Silva Tires Salvado 
Valor da coima: €1.250,00 (vinte e quatro prestações) 
Data de decisão: 10.10.2002 
 
Processo n.º 240/SCO/01 
Nome: Oeste Café 
Valor da coima: €1.500,00 (doze prestações) 
Data de decisão: 18.10.2002 
 
Processo n.º 79/SCO/02 
Nome: Oeste Café 
Valor da coima: €3.990,00 (doze prestações) 

Data de decisão: 18.10.2002 
 
Processo n.º 321/SCO/02 
Nome: Rafael de Jesus da Anunciação Adrião 
Valor da coima: €40,00 (duas prestações) 
Data de decisão: 21.10.2002 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora Dra. Natália 
Santos, destinadas a ter eficácia externa. 
 
Assunto: Pagamento de factura referente à Empreitada de 
Conservação, Manutenção e Beneficiação dos Edifícios 
Municipais sitos no Bairro Olival do Pancas, Lotes 51, 52, 
57 e 58, Pontinha, no valor de €88.603,84, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
10/DMH/DPRH/AV de 2002.10.19. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para pagamento. 
Data de despacho: 2002.09.30 
 
Assunto: Realojamento do agregado familiar de Rui 
Manuel Saavedra Abreu. Atribuição de renda no valor de 
€45.61, nos termos da informação n.º 
71/DGS/SGPH/IC/02 de 2002.09.30. 
Despacho: De acordo. C/c ao DFA/DF, para efeitos. 
Data de despacho: 2002. 10.02 
 
Assunto: Empreitada de reabilitação do fogo sito na Rua 
António Aleixo, n.º 11, c/v dta., Quinta. da Quintinha, 
Póvoa de Santo Adrião, no valor de €10.777,40, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 76/DMH/DPRH/GL de 2002.10.02 
Despacho: De acordo. a) Adjudique-se nos termos da 
presente informação. b) Ao DFA/DP, para cabimento. c) 
Dispensa-se a celebração de contrato escrito. 
Data de despacho: 2002.10.08 
 
Assunto: Reparação de infiltrações do fogo sito na “Rua 
Fernão Lopes, n.º 4, 3º e 2º Esqº, Póvoa de Santo. 
Adrião, no valor de €1.573,48, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 
77/DMH/DPRH/GL de 2002.10.01. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para cabimento. Ao 
DFA/DF, para compromisso. 
Data de despacho: 2002.10.09 
 
Assunto: Realojamento de Irene Maria de Sousa Flores, 
Bairro Municipal da Arroja, Pré-Fabricado 24, nos termos 
da informação n.º 53/DGS/SIS/GIS/CB/02 de 2002.10.04. 
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Despacho: De acordo. 
Data de despacho: 2002.10.10 
 
Assunto: Realojamento do agregado familiar de Irene 
Maria de Sousa Flores. Atribuição de renda no valor de 
€24,05, nos termos da informação n.º 34/DMH/DGS/CB 
de 2002.10.09. 
Despacho: De acordo. C/c. ao DFA/DF, para efeitos. 
Data de despacho: 2002.10.10 
 
Assunto: Realojamento do agregado familiar de Maximino 
Perrulas Medina. Atribuição de renda no valor de €5,96, 
nos termos da informação n.º 33/DMH/DGS/CB de 
2002.10.09 
Despacho: De acordo. C/c. ao DFA/DF, para efeitos. 
Data de despacho: 2002. 10.10 
 
Assunto: Empreitada de reabilitação do fogo municipal 
sito na Praceta Alice Pestana, n.º 3, 2º A, Arroja, 
Odivelas, no valor de €5.996,86, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 
65/DMH/DPRH/PV de 2002.10.30. 
Despacho: De acordo. Adjudique-se nos termos da 
presente informação. Dispensa-se a celebração de 
contrato escrito. Ao DFA/DF, para compromisso 
Data de despacho: 2002.10.17 
 
Assunto: Pagamento de factura, referente à empreitada 
de “Obras de reconstrução / reparação do Recinto 
Desportivo do Bairro Municipal Olival do Pancas, 
Pontinha, no valor de €18.034,92, com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 78/DMH/DPRH/PV de 
2002.10.21. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para pagamento. 
Data de despacho: 2002.10.23 
 
Assunto: Pagamento de factura, referente à empreitada 
de “Reabilitação do fogo municipal, sito na Praceta Alice 
Pestana, n.º 3, 1º A, Arroja, Odivelas”, no valor de 
€11.201,59, com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 79/DMH/DPRH/PV de 2002.10.21. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para pagamento. 
Data de despacho: 2002.10.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICENCIAMENTOS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador José Esteves 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
Processo n.º S/18/2000 
Requerente: Mini-Preço - Companhia Portuguesa de 
Lojas de Desconto, S.A. 
Local: Av. D. Dinis, n.º 39, Odivelas 
Actividade: Comércio de Produtos Alimentares 
(Supermercado) 
Despacho: Prorrogação de prazo até ao final do ano. 
Data de despacho: 2002.10.14 
 
Processo n.º 394/87 
Alvará n.º 115/87 
Requerente: Victor Manuel Antunes Lourenço 
Local: Rua Sacadura Cabral n.º 24, Ramada 
Actividade: Restauração e Bebidas (Churrasqueira, 
Snack-Bar e Cervejaria) 
Despacho: Deferimento de prorrogação do prazo por 90 
dias. 
Data de despacho: 2002.10.14 
 
Processo n.º 10/LR/ODV/98 
Alvará n.º de 04/LR/2002 de 2002.10.16 
Requerente: Estado Maior, Actividades Hoteleiras, Lda. 
Local: Quinta do Bretão, Caneças 
Actividade: Bar com espectáculos de música ao vivo 
Despacho: Deferimento da emissão do Alvará de Licença 
de Funcionamento de Recinto, a título temporário, até 30 
de Março de 2003. 
Data de despacho: 2002.10.16 
 
Processo n.º 03/ODV-SL/2002 
Alvará n.º 01/SL/2002 de 2002.10.21 
Requerente: Maria Herminia Esteves Roberto Campos 
Local: Rua 25 de Abril, lote 146, Casal da Silveira, 
Famões 
Actividade: Venda Ambulante de Peixe Fresco 
Despacho: Deferimento de emissão de Alvará Sanitário 
para Peixaria Móvel para a viatura com a matrícula 17-80-
IT. 
Data de despacho: 2002.10.17 
 
Processo n.º 01/LR/ODV/2002 
Requerente: Ruben Carlos Lopes Madeira Luís 
Local: Rua das Hortas, armazém 3, Olival Basto 
Actividade: Bar com espectáculos de música ao vivo. 
Despacho: Deferimento de realização de vistoria 
complementar conjunta para emissão de Licença de 
Funcionamento e Licença de Recinto a Título Precário 
Data de despacho: 2002.10.21 
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Processo n.º 4379/79 
Alvará n.º 127/79 
Requerente: José Alves 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, Lote 9, Loja, Odivelas 
Actividade: Bebidas (Café) 
Despacho: Deferimento de pedido de disp. de requisitos; ir 
a comissão de vistorias. 
Data de despacho: 2002.10.22 
 
Processo n.º 5193/84 
Alvará n.º 48/85 
Requerente: José Manuel Coelho da Silva 
Local: Rua António Maria Cardoso, 2-D, Odivelas 
Actividade: Depósito de Drogas 
Despacho: Deferimento de alteração de morada. 
Data de despacho: 2002.10.22 
 
Processo n.º 188/AS/86 
Alvará n.º 170/88 
Requerente: Morgado Figueiredo & Simões, Lda. 
Local: Quinta do Mendes, Lote 83 C, Odivelas 
Actividade: Mercearia e Salsicharia 
Despacho: Deferimento de alteração de morada. 
Data de despacho: 2002.10.22 
 
Processo n.º 55/ODV/2002 
Requerente: Maria de Lurdes Gomes Galvão Basltazar 
Local: Rua Clementina Carneiro de Moura, Lote S2, R/Ch. 
dto., Arroja, Odivelas 
Actividade: Comércio a Retalho de Frutas e Produtos 
Hortícolas 
Despacho: Deferimento de prorrogação de prazo por 30 
dias. 
Data de despacho: 2002.10.21 
 
Processo n.º 170/ODV/02 
Requerente: Baptista & Sequeira, Lda. 
Local: Rua do Lobito n.º 4 A, Odivelas 
Actividade: Restauração e Bebidas (Café e Snack-Bar) 
Despacho: Deferimento de prorrogação de prazo por 30 
dias. 
Data de despacho: 2002.10.21 

 
 
 
 

ERRATA 
 

 
 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 
de 2002, na página 13, no que se refere a atribuição de 
verba ao Odivelas Futebol Clube, onde se lê “€2.204,00 
(dois mil, duzentos e quatro euros)” deve ler-se 
“€2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta euros). 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

44ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  77  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“Ex.ma Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, 
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
Exmos. Srs. Vereadores, 
Exmos. Srs. Deputados Municipais, 
Exmos. Srs. Munícipes, 
Minhas Senhoras e meus Senhores: 
 
É já no próximo dia 19 de Novembro que o Município de 
Odivelas, celebra o seu 4° Aniversário e as bancadas dos 
partidos representados nesta Assembleia, não querem, 
nem poderiam deixar passar esta data sem um voto de 
saudação à população de Odivelas. 
 
Quatro anos de poder Concelhio, três anos dos quais em 
instalação do próprio Município, é ainda pouco tempo 
para qualquer balanço, mas as transformações operadas 
a vários níveis, deixem antever que o futuro deste 
Município é promissor. 
 
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”, dizia 
Fernando Pessoa na mensagem. 
 
Tinham razão aqueles que sonharam e idealizaram a 
criação deste Município. As nossas saudações são 
extensivas a esses homens e mulheres, que em muitos 
movimentos de opinião, dos quais o último ficou 
conhecido por Moções. 
 
De Odivelas à Pontinha, da Póvoa de Santo Adrião ao 
Olival Basto, de Famões a Caneças sem esquecer a 
jovem Ramada, estas são as nossas raízes matriciais. 
 
É daqui que todos partimos envoltos na História de um 
Rei e uma Rainha que povoa o imaginário, não só deste 
Concelho, mas também deste País; mas também em 
histórias, mais pequenas, de que quintas e quintarolas, de 
amores e desamores, de saloios, de burgueses, de 

aristocratas, de ladrões, de adultérios, de virtudes e 
pecados, de santos e pecadores. 
 
Somos então herdeiros e portadores de uma História e 
por isso mesmo somo-lhe devedores de memória e não 
podemos deixar que o tempo futuro apague aquilo que o 
tempo passado não apagou. Nunca é por isso demais 
lembrar que a memória dos povos é parte integrante e 
infra estruturante de qualquer comunidade. 
 
Terminamos, saudando através da Sr.ª Presidente da 
Assembleia Municipal e de toda a população de Odivelas. 
 
Parabéns Município de Odivelas! 
 
Assembleia Municipal de Odivelas” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

Acta da 4ª Sessão Ordinária relativa ao dia 26 de 
Setembro de 2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
Acta da 3ª Sessão Extraordinária relativa ao dia 4 de 
Outubro de 2002. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2003 
 

 
 

“RESOLUÇÃO / PROPOSTA 
 

1. Considerando que o Orçamento de Estado para 2003 
atinge negativamente, mais uma vez, os sacrificados de 
sempre, porque: 
 
- agrava a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho 
(com a actualização do escalão do IRS em 2%), enquanto 
aumenta as benesses fiscais para o capital financeiro, 
nomeadamente no off-shore da Madeira; 
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- diminui o poder de compra com “actualizações” salariais 
inferiores à inflação; 
 
- faz actualização insuficiente das pensões de reforma e 
invalidez. 
 
2. Considerando que corta verbas em sectores 
estratégicos para o desenvolvimento do país e aponta 
para um aumento generalizado da privatização de serviços 
públicos; 
 
3. Considerando que a componente das Finanças Locais 
no Orçamento de Estado é também altamente lesiva dos 
municípios e freguesias e das suas populações 
constituindo um travão ao desenvolvimento, degradando a 
competitividade da economia e contribuindo para a 
exclusão social, porque: 
 
- impõe medidas restritivas inaceitáveis em matéria de 
endividamento municipal que impedirão as autarquias de 
construírem habitação social e de realizarem obras co-
financiadas pela União Europeia, por não terem 
capacidade para suportar a sua parte de financiamento, o 
que levará ao não aproveitamento de grande parte dos 
fundos comunitários; 
 
- de forma escandalosa, pretende isentar de Contribuição 
Autárquica “os prédios integrados em fundos de 
investimento imobiliário ou equiparáveis”, permitindo que 
qualquer grande empresa privada crie esses fundos e 
integre neles o seu património imobiliário; 
 
- não insere no Orçamento de Estado, contrariando a Lei, 
quer as verbas necessárias às compensações devidas 
por isenções efectivas de impostos que constituíam 
receitas municipais, quer verbas para fazer face às 
transferências de competências do Governo para os 
municípios. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 7 de 
Novembro de 2002 delibera: 
 
a) protestar pelas orientações políticas referentes aos 
considerandos 1 e 2; 
 
b) Reclamar o cumprimento integral da Lei das Finanças 
Locais, quer quanto às normas aplicáveis ao 
endividamento das autarquias, e designadamente à não 
inclusão nos limites do endividamento dos empréstimos 
de médio e longo prazo contraídos para construção de 
habitação social e para complemento de financiamentos 
comunitários, quer no que respeita à inscrição no 
Orçamento de Estado de dotação adequada à completa 
compensação por isenções de impostos que são receita 
municipal da responsabilidade do Governo; 

c) Rejeitar qualquer tentativa para alargar as isenções de 
contribuição autárquica que estão em vigor; 
 
d) Em consonância com a ANMP, rejeitar quaisquer 
tentativas de, em sede de OE, alterar a Lei de Finanças 
Locais; 
 
e) Saudar a convocação do IV Encontro Nacional de 
Autarcas, para o próximo dia 11 de Novembro, em 
Santarém; 
 
f) Anunciar este texto em órgãos de Comunicação Social 
Local e Nacional; 
 
g) Enviar este texto para os agentes económicos, sociais, 
e educativos e ao movimento associativo do concelho. 
 
Odivelas, 7 de Novembro de 2002.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL 
 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A ACTIVIDADE 
DO TRANSPORTE EM TÁXI 

 
Regulamento Municipal para a Actividade do Transporte 
em Táxi, apresentado em anexo à informação n.º 
77/DJAG/02 de 2002.09.02, e nos termos propostos na 
mesma informação e na informação n.º 19/VJE/02 de 
2002.10.09, aprovado na 21.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 17 de Outubro de 2002, 
(ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 

2002, página 12) e que se publica na íntegra em anexo no 
final do presente Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 
 

 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA 
INVESTIMENTO AO ABRIGO DO PROQUAL 

 
Adjudicar um empréstimo de longo prazo para 
investimento ao abrigo do PROQUAL, até ao montante de 
€9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil euros), 
com o objectivo de garantir a execução financeira dos 
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projectos de investimento municipal abrangidos pelo 
QCAIII; 
 
Ratificar o acto de abertura do processo de consulta às 
instituições bancárias e demais actos processuais 
tendentes a formalização deste processo adjudicatório, 
nos termos do artigo 53º, n.º 2 alínea d) e n.º 7, e artigo 
64º, n.º 6 alínea a) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
Dispensar a audiência prévia no presente procedimento 
adjudicatório sem prejuízo da notificação a todos os 
concorrentes da adjudicação ao Banco Português de 
Investimento, uma vez que estão reunidos os requisitos 
estabelecidos nos n.º 4 do artigo 155º e n.º 4 do artigo 
108º, ambos do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 
porquanto todos os concorrentes foram admitidos e as 
respectivas propostas analisadas. O critério de 
adjudicação foi unicamente o do mais baixo preço, nos 
termos propostos. 
 
Aprovado na 22.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 30 de Outubro de 2002, (ver o 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 26 de 2002, 

página 7 e 8) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL – 2002 
 

Primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do 
Plano (GOP's) do ano económico de 2002, nos termos 
propostos e aprovada na 21.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 17 de Outubro de 2002, 
(ver o Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 

2002, página 7 e 8) 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA ALUGUER OPERACIONAL 
DE VIATURAS 

 
Autorização para a realização da despesa que resultará 
do concurso público internacional para o aluguer 
operacional de cinquenta veículos automóveis ligeiros, 
pelo período de 48 meses, tendo como despesa de 
referência um milhão de euros, que irá ser faseada por 
quatro anos económicos, nos termos da informação n.º 
263/DTO/2002 de 24.09.2002. Aprovado na 20.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 2 de 
Outubro de 2002, (ver o Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 23 de 2002, página 7) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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Regulamento Municipal para a Actividade do Transporte em Táxi 

 
 
 

Capítulo I 
Disposição Gerais 

 
 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

 
O presente Regulamento aplica-se a toda a área Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 2º 
Objecto 

 
O presente regulamento aplica-se ao transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 
passageiros, como tal definidos pelo Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, e legislação complementar e 
adiante designados por transportes em táxi. 

 
 

Artigo 3º 
Definições 

 
Para efeitos do presente regulamento considera-se: 
 
Táxi: o veículo automóvel ligeiro de passageiros afecto ao transporte público, equipado com aparelho de 
medição de tempo e distância  (taxímetro) e com distintivos próprios, titular de licença emitida pela Câmara 
Municipal. 
Transporte em táxi: o transporte efectuado por meio de veículo a que se refere a alínea anterior, ao serviço de 
uma só entidade, segundo itinerário da sua escolha e mediante retribuição. 
Transportador em táxi: Pessoas colectivas ou singulares habilitadas com alvará para o exercício da actividade 
de transportes em táxi. 

 
 
 

Capítulo II 
Acesso à Actividade 

 
 

Artigo 4º 
Licenciamento da actividade 

 
1. A actividade de transporte em táxi pode ser exercida por sociedades comerciais ou cooperativas licenciadas 
pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres ou por empresários em nome individual no caso de pretenderem 
explorar uma única licença, e que sejam titulares do alvará previsto no  n.º 3 do artigo 3º do Decreto-Lei 251/98, 
de 11 de Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis 156/99, de 14 de Setembro e 
106/2001, de 31 de Agosto. 
 
2. A actividade de transporte em táxi pode, também, ser exercida pelos trabalhadores por conta de outrém, bem 
como pelos membros de cooperativas licenciadas pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, que 
obtenham em concurso a licença para o transporte em táxi e que, após o mesmo, obtenham o licenciamento 
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para o exercício da actividade nos termos do Decreto-Lei 251/98, de 11 de Agosto, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelas Leis 156/99, de 14 de Setembro e 106/2001, de 31 de Agosto.  
 
3. A actividade de transporte em táxi poderá ainda ser exercida pelas pessoas singulares que, à data da 
publicação do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, exploravam a indústria de transporte de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros, titulares de uma única licença emitida ao abrigo do Regulamento de 
Transporte em Automóveis, desde que tenham obtido o alvará para o exercício da actividade de transportador 
em táxi, nos termos do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 
156/99, de 14 de Setembro e 106/01, de 31 de Agosto. 

 
 
 

Capítulo III 
Acesso e Organização do Mercado 

 
 

Artigo 5º 
Veículos 

 
1. No transporte em táxi só podem ser utilizados veículos automóveis ligeiros de passageiros de matrícula 
nacional, com lotação não superior a nove lugares, incluindo o do condutor, equipados com taxímetro e 
conduzidos por motoristas habilitados com certificado de aptidão profissional. 
 
2. As normas de identificação, o tipo de veículo e outras características a que devem obedecer os táxis, são 
estabelecidas em legislação produzida pelo membro do Governo responsável pela área dos transportes. 

 
 

Artigo 6º 
Licenciamento dos veículos 

 
1. Os veículos afectos ao transporte em táxi estão sujeitos a uma licença a emitir pela Câmara Municipal, nos 
termos do Capítulo IV do presente regulamento. 
 
2. A licença emitida é comunicada pela Câmara Municipal à Direcção-Geral de Transportes Terrestres, para 
efeitos de averbamento no alvará. A Câmara Municipal dará conhecimento do licenciamento às organizações 
profissionais do sector. 
 
3. A licença do táxi e o alvará ou a sua cópia certificada devem estar a bordo do veículo. 

 
 
 

Secção II 
Tipos de Serviço e Locais de estacionamento 

 
 

Artigo 7º 
Tipos de Serviço 

 
Os serviços de transporte em táxi são prestados em função da distância percorrida e dos tempos de espera, ou: 
 
a) À hora, em função da duração do serviço; 
 
b) A percurso, em função dos preços estabelecidos para determinados itinerários; 
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c) A contrato, em função de acordo reduzido a escrito por prazo não inferior a trinta dias, onde constem 
obrigatoriamente o respectivo prazo, a identificação das partes e o preço acordado. 

 
 

Artigo 8º 
Locais de Estacionamento 

 
1. Na área do Município de Odivelas é adoptado o regime de estacionamento condicionado. 
 
2. Pode a Câmara Municipal, no uso das suas competências próprias em matéria de ordenação do trânsito, 
alterar, os locais onde os veículos podem estacionar, após a audição, a título meramente consultivo, das  
Juntas de Freguesia e das organizações sócio-profissionais do sector, as quais devem pronunciar-se no prazo 
de 10 dias, findo o qual se presume a concordância com a proposta da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
3. Excepcionalmente, por ocasião de eventos que determinem um acréscimo excepcional de procura, a 
Câmara Municipal poderá criar locais de estacionamento temporário dos táxis, em local diferente do fixado, e 
definir as condições em que o estacionamento é autorizado nesses locais, após a audição, a título meramente 
consultivo, das  Juntas de Freguesia e das organizações sócio-profissionais do sector, as quais devem 
igualmente pronunciar-se no prazo de 10 dias. 
 
4. Os locais destinados ao estacionamento de táxis serão devidamente assinalados através de sinalização 
horizontal e vertical. 
 
5. É possível a tomada de passageiros fora dos locais destinados ao estacionamento desde que não se 
verifique contacto visual com uma praça e nunca a menos de 100 metros destas. 

 
 

Artigo 9º 
Fixação de Contingentes 

 
1. O número de táxis em actividade no Município será estabelecido por um contingente fixado pela Câmara 
Municipal  e que abrangerá o conjunto de todas as freguesias do Município. 
 
2. A fixação do contingente será feita com uma periodicidade não inferior a dois anos e será sempre precedida 
de audição das entidades representativas do sector e das Juntas de Freguesia. 
 
3. Na fixação do contingente, serão tomadas em consideração as necessidades globais de transporte em táxi 
na área do município. 
 
4. Os contingentes e respectivos reajustamentos serão comunicados à Direcção-Geral de Transportes 
Terrestres aquando da sua fixação. 

 
 

Artigo 10º 
Táxis para pessoas com mobilidade reduzida 

 
1. A Câmara Municipal poderá atribuir licenças de táxis para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida 
desde que os veículos sejam devidamente adaptados, de acordo com as regras definidas pela Direcção-Geral 
dos Transportes Terrestres. 
 
2. As licenças a que se refere o número anterior podem ser atribuídas pela Câmara Municipal fora do 
contingente e sempre que a necessidade deste tipo de veículos não possa ser assegurada pela adaptação dos 
táxis existentes no Município. 
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3. A atribuição de licenças de táxis para transporte de pessoas com mobilidade reduzida fora do contingente, 
será feita por concurso, nos termos estabelecidos neste regulamento. 

 
 
 

Capítulo IV 
Atribuição de Licenças 

 
 

Artigo 11º 
Atribuição de Licenças 

 
1. A atribuição de licenças para o transporte em táxi é efectuada através de concurso público aberto a 
sociedades comerciais ou cooperativas licenciadas pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, ou por 
empresários em nome individual no caso de pretenderem explorar uma única licença. 
 
2. Podem também concorrer os trabalhadores por conta de outrém, bem como os membros de cooperativas 
licenciadas pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, que preencham as condições de acesso e exercício 
de profissão definidas nos termos do Decreto-Lei 251/98, de 11 de Agosto,  com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 106/01, de 31 de Agosto. 
 
3. A atribuição de licenças para o transporte em táxi às pessoas singulares referidas no nº 3 do artigo 4º do 
presente Regulamento será feita após a comprovação dos requisitos constantes dos números 1 e 2 do artigo 
38º do Decreto-Lei 251/98, de 11 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 106/01, de 31 de 
Agosto. 

 
 

Artigo 12º 
Abertura de Concursos 

 
1. Quando se verifique a necessidade em se efectuar o aumento do contingente ou a libertação de alguma 
licença poderá ser aberto concurso público para a atribuição das licenças correspondentes. 
 
2. O concurso público referido no número anterior será de âmbito municipal e é aprovado por deliberação 
camarária conjuntamente com o respectivo programa de concurso. 

 
 

Artigo 13º 
Publicação do Concurso 

 
1. O concurso será publicitado, num jornal de circulação nacional ou num de circulação local ou regional, bem 
como por edital a afixar nos locais de estilo e obrigatoriamente nas sedes das Juntas de Freguesia dando-se 
conhecimento através de ofício, às entidades representativas do sector, da abertura do concurso. 
 
2. O período para apresentação de candidatura será, no mínimo, de 15 dias contados a partir da data da 
abertura do concurso. 
 
No período referido no número anterior o programa de concurso estará exposto para consulta do público nas 
instalações da Câmara Municipal. 
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Artigo 14º 
Programa de Concurso 

 
O programa de concurso define os termos a que obedece o concurso e especificará, nomeadamente, o 
seguinte: 
 
a) Identificação do concurso e a área a que se refere; 
 
b) Identificação da entidade que preside ao concurso; 
 
c) O endereço do Município, com menção do horário de funcionamento; 
 
d) A data limite para a apresentação das candidaturas; 
 
e) Os requisitos mínimos de admissão ao concurso; 
 
f) A forma que deve revestir  a apresentação das candidaturas, nomeadamente modelos de requerimentos e 
declarações; 
 
g) Os documentos que acompanham obrigatoriamente as candidaturas; 
 
h) Os critérios que presidirão à ordenação dos candidatos e  a consequente atribuição de licenças. 

 
 

Artigo 15º 
Requisitos de Admissão a Concurso 

 
1. Só se podem apresentar a Concurso as pessoas singulares ou colectivas que se encontrem nas condições 
estabelecidas no artigo 4º  n.os 1 e 2 deste Regulamento. 
 
2. Os concorrentes devem fazer prova que se encontram com a situação regularizada relativamente a dívidas 
por impostos ao Estado e por contribuições para a segurança social. 
 
3. Para efeitos do número anterior, considera-se que têm a situação regularizada os contribuintes que 
preencham os seguintes requisitos. 
 

a) Tenham reclamado, recorrido, ou impugnado judicialmente aquelas dívidas, salvo se, pelo facto de não 
ter sido prestada garantia nos termos do Código do Procedimento de Processo Tributário, não tiver sido 
suspensa a respectiva execução; 
 
b) Estejam a proceder ao pagamento da dívida em prestações nas condições e termos autorizados. 

 
 

Artigo 16º 
Apresentação da Candidatura 

 
1. As candidaturas serão apresentadas por mão  própria ou pelo correio até ao termo do prazo fixado no 
anúncio do concurso, no serviço municipal por onde corra o processo. 
 
2. Quando entregues por mão própria, será passado ao apresentante comprovativo da entrega da candidatura. 
 
3. As candidaturas que não sejam apresentadas até ao dia limite do prazo fixado, por forma a nesse dia darem 
entrada nos serviços municipais, serão consideradas excluídas. No caso de candidatura apresentada por 
correio, ter-se-á em consideração a data da recepção da mesma. 
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4. A não apresentação de quaisquer documentos a entregar no acto de candidatura, que devam ser obtidos 
perante qualquer entidade pública, pode não originar a imediata exclusão do concurso, desde que seja 
apresentado recibo passado pela entidade em como os mesmos documentos foram requeridos em tempo útil. 
 
5. No caso previsto no número anterior, será a candidatura admitida condicionalmente, devendo aqueles 
documentos ser apresentados nos cinco dias úteis seguintes ao do limite do prazo para apresentação das 
candidaturas, findo os quais será considerada excluída. 

 
 

Artigo 17º 
Da candidatura 

 
1. A candidatura é feita mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, de acordo com modelo a 
aprovar pela Câmara Municipal e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
 

a) Documento comprovativo de que é titular do alvará emitido pela Direcção-geral de Transportes Terrestres; 
 
b) Documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação relativamente às contribuições para 
a segurança social; 
 
c) Documentos comprovativos de que se encontra em situação regularizada relativamente a impostos ao 
Estado; 
 

2. No caso das pessoas singulares referidas no nº 2 do artigo 4º, a candidatura será acompanhada dos 
seguintes documentos: 

 
a) Documentos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior; 
 
b) Documento comprovativo da localização do domicílio do concorrente; 
 

c) Documento comprovativo dos requisitos de idoneidade, capacidade técnica ou profissional e capacidade 
financeira, definidos nos art.os 5º, 6º e 7º do Decreto-Lei 251/98, de 11 de Agosto, com a redacção que lhe foi 
conferida pela Lei n.º 106/01 de 31 de Agosto. 

 
 

Artigo 18º 
Análise das candidaturas 

 
Findo o prazo a que se refere o n.º 1 do artigo 16º, e após uma dilação de cinco dias o júri do concurso, 
apresentará à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, um relatório fundamentado com a classificação 
ordenada dos candidatos para efeitos de atribuição da licença, de acordo com o critério de classificação fixado. 

 
 

Artigo 19º 
Critérios de Atribuição de Licenças 

 
Na classificação dos concorrentes e na atribuição de licenças  serão tidos em consideração os seguintes 
critérios de preferência, por ordem decrescente: 
 
a) Localização da sede social ou do domicílio em freguesia da área do município; 
 
b) O concorrente não ser detentor de licença ou, em caso de igualdade, o concorrente que detiver menor 
número de licenças; 
 
c) Número de anos de actividade no sector. 
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Artigo 20º 
Atribuição de licenças 

 
A Câmara Municipal, tendo presente o relatório apresentado, e em cumprimento do artigo 100º e seguintes do 
Código de Procedimento Administrativo, dará aos candidatos o prazo de 15 dias para se pronunciarem sobre o 
mesmo. 
 
2. Recebidas as reclamações dos candidatos, serão as mesmas analisadas pelo júri de concurso, o qual 
apresentará à Câmara Municipal um relatório final, devidamente fundamentado, para decisão definitiva sobre a 
atribuição de licenças, no prazo de dez dias contados do prazo limite para a entrega das reclamações. 
 
3. Da deliberação que decida a atribuição de licenças deve constar obrigatoriamente: 

 
a) Identificação do titular da licença; 
b) O regime de estacionamento; 
c) O número dentro do contigente; 
d) O prazo para o futuro titular da licença proceder ao licenciamento do veículo, nos termos dos artigos 6º e 
21º deste regulamento. 
 

4. No caso de uma ou mais das licenças em concurso serem atribuídas às pessoas singulares a que se refere o 
n.º 2 do artigo 4º deste Regulamento, estas dispõem de um prazo de 180 dias para efeitos de licenciamento 
para o exercício da actividade, findo o qual caduca o respectivo direito à licença. 

 
 

Artigo 21º 
Emissão de Licenças 

 
1. Dentro do prazo estabelecido na alínea d) do n.º 3 do artigo anterior, o futuro titular da licença apresentará o 
veículo para verificação das condições constantes da legislação referida no n.º 2 do art.º 5 do presente 
Regulamento. 
 
2. Após a vistoria ao veículo nos termos do número anterior, e nada havendo a assinalar, a licença é emitida 
pelo Presidente da Câmara Municipal, a pedido do interessado, devendo o requerimento ser feito em impresso 
próprio fornecido pela Câmara Municipal, e ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Comprovativo da capacidade técnica ou profissional, emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres; 
 
b) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial ou por declaração emitida por entidade respectiva 
do sector ou pela Segurança Social, que à data de publicação do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, 
exploravam a indústria de transporte de aluguer em veículos ligeiros de passageiros, titulares de uma única 
licença emitida ao abrigo do Regulamento de Transportes em Automóveis; 
 
c) Livrete do veículo e título de registo de propriedade; 
 
d) Declaração do anterior titular da licença, com assinatura reconhecida presencialmente, nos casos em que 
ocorra a transmissão da licença prevista no artigo 25º do presente regulamento; 
 
e) Licença emitida pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres no caso de substituição das licenças 
previstas no artigo 24º deste regulamento. 
 
os quais serão devolvidas ao requerente após conferência. 
 
3. Pela emissão e renovação das licenças são devidas taxas nos montantes estabelecidos na “Tabela de Taxas 
e Licenças”. 
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4. Por cada averbamento que não seja da responsabilidade do município, é devida a taxa prevista na “Tabela 
de Taxas e Licenças”. 
 
5. A Câmara Municipal devolverá ao requerente um duplicado do requerimento devidamente autenticado, o 
qual substitui a licença por um período máximo de trinta dias. 
 
6. A licença obedece ao modelo e condicionalismo previsto no Despacho n.º 8894/99 da Direcção-Geral de 
Transportes Terrestres. 

 
 

Artigo 22º 
Caducidade da licença 

 
1. A licença do táxi caduca nos seguintes casos: 
 
a) Quando não for iniciada a exploração no prazo fixado pela Câmara Municipal, ou, na falta deste, nos 90 dias 
posteriores à emissão da licença; 
 
b) Quando o alvará emitido  pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres não for renovado, ou caducar nos 
termos do Art.º 8º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas 
pela Lei n.º 106/01 de 31 de Agosto; 
 
c) Quando houver abandono do exercício da actividade; 
 
2. As licenças para a exploração da indústria de transportes de aluguer em veículos ligeiros de passageiros, 
emitidas ao abrigo do Regulamento em Transportes Automóveis (RTA), aprovada pelo Decreto n.º 37272, de 
31 de Dezembro de 1948, e suas posteriores alterações, caducam em 31 de Dezembro de 2002 (Art.º 37º do 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada  pela Lei n.º 106/01, de 31 de 
Agosto). 
 
3. Em caso de morte do titular da licença dentro do referido prazo, o prazo de caducidade será contado a partir 
da data do óbito. 
 
4. No caso de substituição do veículo deverá proceder-se a novo licenciamento do mesmo. 

 
 

Artigo 23º 
Prova da renovação do alvará 

 
1. Os titulares de licenças emitidas pela Câmara Municipal devem fazer prova da renovação da licença e 
obtenção do alvará no prazo máximo de trinta dias, após tal renovação. 
 
2. No caso de o titular não fazer a prova referida no número anterior, será notificado para o fazer dentro do 
prazo de cinco dias. 
 
3. No caso de não ser feita a prova referida no número anterior será proposta, pelos serviços, ao órgão 
administrativo competente, a cassação da licença. 
 
4. Se deferida a cassação da licença a Câmara Municipal determina a sua apreensão, a qual tem lugar na 
sequência de notificação ao respectivo titular. 
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Artigo 24º 
Substituição das Licenças 

 
1. As licenças a que se refere o n.º 2 do artigo 37º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com a redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 106/01, de 31 de Agosto, serão substituídas pelas licenças previstas no presente 
regulamento, até ao prazo referido no n.º 2 do Art.º 12º do referido diploma, a requerimento dos interessados e 
desde que estes tenham obtido o alvará para o exercício da actividade  de transportador em táxi. 
 
2. Os interessados referidos no número anterior obterão as licenças municipais contra prova da emissão do 
alvará. 
 
3. Nas situações previstas no número anterior, e em caso de morte do titular da licença a actividade pode 
continuar a ser exercida pelo cabeça-de-casal, provisoriamente, mediante substituição da licença pela Câmara 
Municipal. 
 
4. O processo de licenciamento obedece ao estabelecido nos artigos 6º e 21º do presente regulamento, com as 
necessárias adaptações. 

 
 

Artigo 25º 
Transmissão das licenças 

 
1. Durante o período de três anos a que se refere o artigo 39º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto,  com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 106/01, de 31 de Agosto, os titulares de licenças para exploração da 
indústria de transportes de aluguer em veículos ligeiros de passageiros podem proceder à sua transmissão, 
exclusivamente para sociedades comerciais ou cooperativas com alvará para o exercício da actividade de 
transportador em táxi. 
 
2. Num prazo de vinte dias após a transmissão da licença, tem o interessado de proceder à sua substituição da 
licença, nos termos deste regulamento. 

 
 

Artigo 26º 
Publicidade e Divulgação da Concessão da Licença 

 
A Câmara Municipal dará imediata publicidade à concessão da licença através de: 
 
a) Publicação de aviso em Boletim Municipal, quando exista, e através de Edital a afixar nos Paços do 
Município e nas sedes das Juntas de Freguesia; 
 
b) Publicação de Aviso num dos jornais mais lidos na área do Município. 
 
2. A Câmara Municipal comunicará a concessão da licença e o teor desta às seguintes entidades: 

 
a) Presidentes das Juntas de Freguesia; 
 
b) Comandantes das forças policiais existentes no Concelho; 
 
c) Direcção-Geal de Transportes Terrestres; 
 
d) Direcção-Geral de Viação; 
 
e) Organizações sócio-profissionais do sector. 
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Artigo 27º 
Obrigações Fiscais 

 
No âmbito do dever de cooperação com a administração fiscal que impende sobre as autarquias locais, a 
Câmara Municipal comunicará à Direcção de Finanças respectiva a emissão de licenças de exploração da 
actividade de transporte em táxi. 

 
 
 

Capítulo V 
Condições de Exploração do Serviço 

 
Artigo 28º 

Prestação Obrigatória de Serviços 
 

1. Os táxis devem estar à disposição do público de acordo com o regime de estacionamento que lhes for fixado, 
não podendo ser recusados os serviços solicitados em conformidade com a tipologia prevista no presente 
regulamento, salvo o disposto no número seguinte. 
 
2. Podem ser recusados os seguintes serviços: 

 
a) Os que impliquem a circulação em vias manifestamente intransitáveis pelo difícil acesso ou locais que 
ofereçam notório perigo para a segurança do veículo, dos passageiros ou do motorista; 
 
b) Os que sejam solicitados por pessoas com comportamento suspeito de perigosidade. 

 
 

Artigo 29º 
Abandono do exercício da actividade 

 
Salvo caso fortuito ou de força maior, bem como de exercício de cargos sociais ou políticos, considera-se que 
há abandono do exercício da actividade sempre que os táxis não estejam à disposição do público durante trinta 
dias consecutivos ou sessenta dias interpolados dentro do período de um ano. 

 
 

Artigo 30º 
Transporte de bagagens e de animais 

 
1. O transporte de bagagens só pode ser recusado nos casos em que as suas características prejudiquem a 
conservação do veículo. 
 
2. É obrigatório o transporte de cães-guia de passageiros invisuais e de cadeiras de rodas ou outros meios de 
marcha de pessoas com mobilidade reduzida, bem como de carrinhos e acessórios para o transporte de 
crianças. 
 
3. Não pode ser recusado o transporte de animais de companhia, desde que devidamente acompanhados e 
acondicionados, salvo motivo atendível, designadamente a perigosidade, o estado de saúde ou de higiene. 

 
 

Artigo 31º 
Regime de preços 

 
Os transportes em táxi estão sujeitos ao regime de preço fixado em legislação especial. 
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Artigo 32º 
Taxímetros 

 
1. Os táxis devem estar equipados com taxímetros homologados e aferidos por entidade reconhecida para 
efeitos de controlo metrológico dos aparelhos de medição de tempo e de distância. 
 
2. Os taxímetros devem estar colocados na metade superior do tablier ou em cima deste, em local bem visível 
pelos passageiros, não podendo ser aferidos os que não cumpram esta condição. 

 
 

Artigo 33º 
Motoristas de táxi 

 
1. No exercício da sua actividade, os táxis apenas poderão ser conduzidos por motoristas titulares de 
certificado de aptidão profissional. 
 
2. O certificado de aptidão profissional para o exercício da profissão de motorista de táxi deve ser colocado do 
lado direito do tablier, de forma visível para os passageiros. 

 
 

Artigo 34º 
Deveres do motorista de táxi 

 
1. Os deveres do motorista de táxi são os estabelecidos no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 263/98, de 19 de 
Agosto. 
 
2. A violação dos deveres do motorista de táxi constitui contra-ordenação punível com coima, podendo ainda 
ser determinada a aplicação de sanções acessórias, nos termos do estabelecido nos artigos 11º e 12º do 
Decreto-Lei n.º 263/98, de 19 de Agosto. 

 
 
 

Capítulo VI 
Fiscalização e Regime Sancionatório 

 
 

Artigo 35º 
Entidades Fiscalizadoras 

 
São competentes para a fiscalização das normas constantes do presente regulamento a Câmara Municipal, a 
Direcção-Geral de Transportes Terrestre, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. 

 
 

Artigo 36º 
Contra-ordenações 

 
1. O processo de contra-ordenação inicia-se oficiosamente mediante denúncia das autoridades fiscalizadoras 
ou de particular. 
 
2. A tentativa e a negligência são puníveis. 
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Artigo 37º 
Competências para a aplicação das coimas 

 
1. Nos termos do n.º 2, do art.º 27º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com a redacção que lhe foi 
conferida pela Lei 106/01 de 31 de Agosto, é da competência municipal  o processamento das contra-
ordenações previstas no número seguinte, bem como a aplicação das respectivas coimas. 
 
2. Constitui contra-ordenação a violação das seguintes normas do presente regulamento, puníveis com coima 
de € 149,64 a € 448,92: 

 
a) O incumprimento do regime de estacionamento previsto no artigo 8º; 
 
b) A inobservância das normas de identificação e características dos táxis referidas no artigo 5º;  
 
c) A inexistência dos documentos a que se refere o n.º 3 do artigo 6º; 
 
d) O incumprimento do disposto no artigo 7º; 
 
e) O abandono da exploração do táxi, nos termos do artigo 29º. 

 
3. A Câmara Municipal comunica à Direcção-Geral de Transportes Terrestres as infracções cometidas e 
respectivas sanções. 

 
 

Artigo 38º 
Falta de apresentação de documentos 

 
A não apresentação da licença do táxi do alvará ou da sua cópia certificada no acto de fiscalização constitui 
contra-ordenação e é punível com a coima prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior, salvo se o 
documento em falta for apresentado no prazo de oito dias à autoridade indicada pelo agente de fiscalização, 
caso em que a coima é de € 49,88 a € 249,40. 

 
 
 

Capítulo VII 
Disposições Finais e Transitórias 

 
 

Artigo 39º 
Regime supletivo 

 
Aos procedimentos do concurso para atribuição das licenças são aplicáveis, subsidiariamente e com as 
necessárias adaptações, as normas dos concursos para aquisição de bens e serviços. 

 
 

Artigo 40º 
Contagem dos Prazos 

 
A contagem dos prazos estipulados neste regulamento é feita nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, salvo disposição em contrário. 
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Artigo 41º 
Regime transitório 

 
1. O prazo para a instalação de taxímetro prevista no n.º 1 do artigo 32º deste regulamento, de acordo com o 
estabelecido no artigo 42º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com a redacção introduzida pela Lei 
106/2001 de 31 de Agosto, foi fixado pela Portaria do membro do Governo responsável pelos transportes 
terrestres. 
 
2. A contagem de preços através de taxímetro terá início simultaneamente em todas as localidades do 
município, dentro do prazo referido no número anterior. 
 
3. O serviço a quilómetro, previsto no artigo 27º do Decreto 37272, de 31 de Dezembro de 1948, mantém-se em 
vigor, até que seja cumprido o estabelecido nos números anteriores. 

 
 

Artigo 42º 
Dever de comunicação 

 
A aprovação e as alterações ao presente regulamento serão comunicadas à Direcção-Geral de Transportes 
Terrestres que, consequentemente, as comunicará às entidades representativas do sector. 

 
 

Artigo 43º 
Competência 

 
A competência para qualquer alteração ao presente regulamento é da Assembleia Municipal mediante proposta 
da Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 44º 
Norma Revogatória 

 
São revogadas todas as disposições regulamentares aplicáveis ao transporte em táxi que contrariem o 
estabelecido no presente regulamento. 

 
 

Artigo 45º 
Entrada em Vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor trinta dias após a sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




