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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

2266ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1188  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“Considerando: 
 
1. Que o problema das acessibilidades na Área 
Metropolitana de Lisboa é um dos mais complexos 
que afectam esta zona, razão pela qual está em 
processo de discussão a criação da Autoridade 
Metropolitana de Transportes; 
 
2. Que a decisão do Governo relativamente à 
questão das portagens da CREL é uma medida que 
vem introduzir graves perturbações em todo o 
sistema viário da Área Metropolitana de Lisboa e 
vem dificultar, ainda mais, a vida dos cerca de 3 
milhões de pessoas que vivem e trabalham nesta 
área, quando ainda não estão resolvidos os 
problemas como o das redes viárias estruturantes 
em toda a referida área;  
 
3. O facto de em momento de discussão conjunta 
do reforço das competências das áreas 
Metropolitanas e da constituição da Autoridade 
Metropolitana de Transportes, o Governo não ter 
tido em atenção a opinião da Junta Metropolitana 
de Lisboa, nem dos municípios directamente mais 
afectados por aquela medida, não lhes tendo 
sequer dado conta da sua intenção, manifestando, 
assim, uma clara desconsideração para com os 
autarcas eleitos, em especial os de Odivelas, 
Loures e Sintra;  
 
4. Que a decisão do Governo penalizará fortemente 
os utentes da rede de estradas circundantes, que 
verão dificultados as suas deslocações pendulares, 
mormente na Calçada de Carriche, A8, A1, IC 17, 
IC 19, bem como em todas as estradas municipais, 
devido ao aumento do fluxo de trânsito, sem 

esquecer os comerciantes que diariamente se 
abastecem no Mercado Abastecedor da Região de 
Lisboa, equipamento este que seguramente verá a 
sua viabilidade comprometida com esta medida;  
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na sua reunião 
de dia 18 de Dezembro de 2002, delibera 
manifestar o seu repúdio pela decisão do 
Governo de introduzir portagens na Circular 
Exterior de Lisboa (CREL) e exigir a suspensão 
imediata da medida anunciada, enviando a 
presente moção ao Senhor Presidente da 
Assembleia da República, ao Senhor Primeiro-
Ministro e ao Senhor Ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Habitação. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2002.” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 25ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 06 de 
Dezembro de 2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

16ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Décima sexta alteração orçamental, nos termos dos 
mapas apresentados pelo serviço, que farão parte 
integrante da acta da reunião. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS 

 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE CÂMARA 
MUNICIPAL PARA O ANO DE 2003 

 
Calendarização das reuniões da Câmara Municipal 
de Odivelas para o ano de 2003, nos termos 
propostos pela informação n.º 67/SAOM/02 de 
2002.12.11. 

 
 

Mês Dia Reunião 
   

Janeiro 15  
 29 Reunião Pública 
   

Fevereiro 12  
 26 Reunião Pública 
   

Março 12  
 26 Reunião Pública 
   

Abril 09  
 23 Reunião Pública 
   

Maio 07  
 21 Reunião Pública 
   

Junho 04  
 18 Reunião Pública 
   

Julho 02  
 16  
 30 Reunião Pública 
   

Agosto 13  
 27 Reunião Pública 
   

Setembro 10  
 24 Reunião Pública 
   

Outubro 08  
 22 Reunião Pública 
   

Novembro 05  
 19 Reunião Pública 
   

Dezembro 03  
 17 Reunião Pública 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

FUNDO DE MANEIO 
 

 
 

REFORÇO DE FUNDO DE MANEIO 
DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO 

 
Na sequência da aprovação na 15ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas 
realizada no dia 24 de Julho de 2002, da criação de 
um Fundo de Maneio para a Divisão de 
Aprovisionamento, (Boletim das Deliberações e Decisões n.º 

18 de 2002, página 5), a utilizar na publicação de 
anúncios de concurso, é proposto o reforço do 
valor já existente da verba referente ao fundo de 
maneio em mais € 1.500 (mil e quinhentos euros), 
tornando-se o valor total do fundo de maneio do 
DFA/DA de € 3.000 (três mil euros), de acordo com 
o proposto na informação n.º 1599/AC/02 de 
2002.12.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 
DE DURAÇÃO LIMITADA 

 

 
 

SUBLOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
DA TRIPNEUS, EM CANEÇAS 

 
Proposta de contrato de sublocação de duração 
limitada dos prédios da Tripneus, a seguir 
descritos: 
a) - Prédio urbano sito na Estrada Nacional, n.º 96, 
Montemor, Freguesia de Caneças, Concelho de 
Odivelas, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, sob a ficha número cento e 
trinta e seis, da respectiva freguesia, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 800, para o qual 
foi emitida pela Câmara Municipal de Odivelas, a 
respectiva Licença de Utilização; 
b) - Prédio rústico sito no casal da Torre da Gaia ou 
Torre, Montemor, denominado "Pirolitos", 
freguesia de Caneças, Concelho de Odivelas, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob a ficha número seiscentos e quarenta 
e sete da respectiva freguesia, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 34, Secção D. Nos 
termos propostos pela informação dos serviços n.º 
26/DJAG/JRP de 2002.12.11. 
 
(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 
(Aprovado por maioria) 
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PLANO DE PORMENOR 
DO SENHOR ROUBADO 

 

 
 

ALTERAÇÃO À ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO 
DE PORMENOR DO SENHOR ROUBADO 

 
Proposta de alargamento da área de intervenção 
do Plano de Pormenor do Senhor Roubado, em 
conformidade com a planta anexa a informação n.º 
64/LG/DPE/DPDM de 2002.11.20. Aplicar-se-á à 
nova área de intervenção, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 45º do Regulamento do PDM em vigor, o 
procedimento cautelar de que não poderão ser 
licenciados loteamentos ou construções, salvo se 
obtiverem informação prévia favorável, nos termos 
da informação dos serviços referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE DESVINCULAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE DESVINCULAÇÃO DO ACORDO DE GESTÃO 
DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA DO ENSINO 

BÁSICO DO 2° E 3° CICLO - VASCO SANTANA 
 

Desvinculação do acordo de gestão do pavilhão 
desportivo da escola de ensino básico do 2º e 3º 
ciclos – Vasco Santana, nos termos da proposta 
constante da informação n.º 825/DSC/DD/02 de 
2002.12.11, que se transcreve: 
 

 
“A Câmara Municipal de Odivelas, pessoa 
colectiva com o n.º 504 293 125, devidamente 
representada pelo seu Presidente, Dr. Manuel 
Porfírio Varges e Escola Ensino Básico do 2° e 3° 
Ciclo da Ramada - Vasco Santana, pessoa 
colectiva com o n.º 600 054 268, actualmente 
representada pela Presidente do Conselho 
Executivo, Dra. Graça Simões, outorgantes do 
Acordo de Gestão assinado no dia 22 de Maio de 
2001, vêm por mútuo acordo se desvincular e em 
consequência fazer cessar todos os efeitos 
jurídicos inerentes ao mesmo, a partir do dia 01 
de Março de 2003. 
 

Feito e assinado em duplicado, em Odivelas aos 
_____ dias do Mês de _______________ de 2002. 
 
 
Escola Ensino Básico do 2° e 3° 

Ciclo da Ramada 
Câmara Municipal de 

Odivelas 
  

O Presidente do Conselho 
Executivo 

O Presidente 

_________________________ __________________________ 
 Dr. Manuel Varges” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO 
 

 
 

FORMALIZAÇÃO DA CEDÊNCIA, EM REGIME 
DE COMODATO, DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA 

ESCOLA DO PRIMEIRO CICLO N.º 2 DA PAIÃ 
 

Proposta de formalização da cedência, em regime 
de comodato, das instalações da antiga escola do 
primeiro ciclo n.º 2 da Paiã, descritas na 
Conservatória do Registo Predial da Amadora com 
inscrição n° 57155, artigo 2033, nos termos da 
informação n.º 805/DP/2002 de 2002.11.28, e 
conforme minuta de projecto de contrato de 
comodato anexo à informação referida que se 
transcreve: 

 
“CONTRATO DE COMODATO N° 004/DP/2002 

 
ENTRE 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2765, 
Odivelas, pessoa colectiva com o n° 504293125, 
representado pelo seu Presidente Manuel Porfírio 
Varges, licenciado em Finanças, casado, natural da 
Freguesia de Almendra, Concelho de Vila Nova de 
Foz Côa, residente na Avenida Prof. Dr. Abreu 
Lopes, n° 63 - 7° Esquerdo, Odivelas, na qualidade 
de proprietário da fracção referida na cláusula 
primeira, adiante designado por Comodante;  
 
E 
 
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 
do Bairro de Santo Eloy, com Sede na Rua Padre 
António Francisco Marques, Lote n° 121 - Bairro de 
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Santo Eloy, Freguesia da Pontinha, Concelho de 
Odivelas, pessoa colectiva n° 505677695, 
representada pelo seu Presidente José dos Santos 
do Espirito Santo, casado, natural da Freguesia de 
Dornelas, Concelho de Aguiar da Beira, residente 
na Rua Atletismo, lote A, cave esq. Bairro Santo 
Eloy, na Freguesia da Pontinha, Concelho de 
Odivelas, adiante designada por Comodatária 
 
É celebrado o presente contrato nos termos e 
condições constantes das cláusulas seguintes: 

 
1ª 
 

O Município de Odivelas comodata à Associação 
de Reformados Pensionistas e Idosos do Bairro de 
Santo Eloy, as instalações sitas na antiga Escola do 
Primeiro Ciclo, n.º 2 da Paiã, descritas na 
Conservatória do Registo Predial da Amadora com 
inscrição n° 57155, artigo 2033. 

 
2ª 
 

As instalações comodatadas pelo presente 
Contrato destinam-se única e exclusivamente à 
prossecução das atribuições da Associação de 
Reformados Pensionistas e Idosos do Bairro de 
Santo Eloy.  

 
3ª 
 

A Comodatária fica autorizada a proceder às obras 
que considere úteis à prossecução dos fins a que se 
destinam as instalações e fica obrigada a proceder 
às obras de reparação necessárias à conservação 
das mesmas. 

 
4ª 
 

As despesas de funcionamento designadamente 
com electricidade, água, seguros, serão da 
responsabilidade da comodatária. 

 
5ª 
 

A cedência das instalações referidas na Cláusula 1ª 
é efectuada durante o período em que decorrem as 
obras de construção da sede da comodatária, o 
qual não será superior a cinco anos, findo os quais, 
as instalações ocupadas são restituídas em bom 
estado de conservação ao Comodante sem 
qualquer direito a indemnização ao Comodatário 
por obras por este realizadas. 
 
Odivelas......  

 
 
O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

O Presidente da Associação de 
Reformados Pensionistas e Idosos 

do Bairro de Santo Eloy” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ODIVELGEST, E.M. 
 

 
 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
DA ODIVELGEST, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E.M. 

 
Documentos contendo os instrumentos de gestão 
previsional para o ano de 2003, apresentados pelo 
senhor presidente da Odivelgest, E.M., através do 
ofício n.º 00268/02 de 2002.12.11, que a seguir se 
publicam. 
 

“OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
 

A Empresa Municipal Odivelgest E.M., tem como 
objecto social a construção, gestão, manutenção, 
exploração e concessão de equipamentos que lhe 
sejam destinados pelo órgão executivo da Câmara 
Municipal de Odivelas, bem como a promoção do 
desenvolvimento do Município. 
 
Tendo como equipamento principal e mais 
relevante a Piscina Municipal de Odivelas, 
existem, no entanto, outros três espaços que se lhe 
encontram concessionados: a Cafetaria do Teatro 
da Malaposta, a Cafetaria da Biblioteca D. Dinis e o 
Restaurante MacDonald's, adjacente à Piscina 
Municipal. 
 
Os Instrumentos de Gestão Previsional, em anexo, 
representam o reflexo da realidade actual da 
Empresa. O Conselho de Administração ao 
elaborá-los, em consciência, teve como suporte, 
fundamentalmente: 
 
1. O Plano de Actividades, Regulamento Interno e 
Tabela de Preços aprovados quer pelo Conselho de 
Administração quer pela Câmara Municipal de 
Odivelas em Junho de 2002. 
 
2. O Plano de Recuperação, em curso, com vista ao 
saneamento económico - financeiro da Empresa. 
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Os objectivos dos Instrumentos de Gestão 
Previsional apresentados assentam essencialmente 
numa continuidade das linhas de orientação 
estratégica e na actividade desenvolvida pela 
Empresa, ao longo do ano de 2002. 
 
Em traços gerais, os resultados consubstanciados 
nestes documentos previsionais para o ano de 
2003, têm em vista prosseguir uma gestão coerente 
e rigorosa, assente .em princípios de contenção, na 
racionalização dos procedimentos e no 
ajustamento de políticas de recursos, 
disponibilização e afectação dos mesmos, em 
quantidade e qualidade. 
 
As intervenções realizadas ao nível da reparação, 
manutenção e beneficiação da Piscina Municipal, 
que permitirão reduzir os seus tempos de 
encerramento, a optimização e rentabilização do 
plano de água levada a cabo para a época lectiva 
em vigor, com um maior equilíbrio ao nível da 
relação número de Utentes/custo de aula, a 
abertura da piscina aos Domingos e o alargamento 
da época lectiva, de acordo com as expectativas e 
necessidades de alguns Utentes, a aposta na 
dinamização e modernização dos serviços, irão, 
consequentemente, ter reflexos quer na redução 
dos custos, quer no incremento da receita, pois é 
essencialmente a actividade da Piscina que garante 
a manutenção e a projecção da Odivelgest, E.M., 
garantindo, naturalmente, uma melhor qualidade 
no serviço prestado aos Utentes. 
 
No seguimento da estratégia definida, ao Conselho 
de Administração, interessa não só a garantia do 
correcto funcionamento da Empresa no presente, 
mas a garantia da sua sobrevivência futura, 
mantendo como preocupações fundamentais 
corresponder às necessidades dos Utentes e 
consolidar a imagem de qualidade no serviço 
prestado. 
 
Decorrente deste ambiente, a tendência continuará 
com um enfoque especial e preferencial para a 
contenção, prevalecendo a aposta na adopção de 
políticas que lhe garantam uma adaptação 
constante à actividade que desenvolvemos, 
apoiadas no reforço da capacidade de intervenção, 
num funcionamento eficaz, célere e eficiente. 
 
Continuando atenta a esta realidade, a Odivelgest, 
E.M. prosseguirá a promoção de acções específicas 
em todos os segmentos da população, tendo por 
objectivo defender a sua posição de Empresa 

Municipal e toda a componente social que daí lhe 
advém. 
 
A Odivelgest, E.M. continuará a adoptar em 
permanência esta atitude de excelência, quer na 
sua organização interna, quer na sua relação com o 
Utente, certa que é esta a base do sucesso e da 
melhoria no acesso a uma prática regular de 
actividade física destinada à saúde, ao lazer e ao 
bem-estar dos Cidadãos do Concelho de Odivelas, 
direito indissociável da equidade social e da 
melhoria da qualidade de vida. 
 
Apesar dos resultados apresentados não serem 
ainda os desejados, o ano em curso deverá ser 
obrigatoriamente um ano de contenção, pelo que a 
Administração irá desenvolver todos os esforços 
para que não se verifique um desvio orçamental 
materialmente relevante. 
A Empresa encontra-se, neste momento, numa fase 
de consolidação do processo de recuperação e 
viabilização iniciado, pelo que o orçamento 
apresentado constitui o cimentar do projecto que o 
Conselho de Administração tem vindo a 
desenvolver, no sentido de serem criados os 
alicerces para um futuro que se pretende forte e 
sólido, assente nos propósitos da criação do 
município: a proximidade aos seus munícipes. 
 
Por fim o agradecimento, aos nossos 
colaboradores, Sr. Paulo Cosme, Técnico Oficial de 
Contas e à empresa Oliveira Reis & Associados 
SROC, a todos eles o nosso muito obrigado. 
 
Odivelas, 10 de Dezembro de 2002. 

 
O Presidente do Conselho de Administração 

(a) Hugo Martins 
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  2002
AB AP AL AL

  
    
 Imobilizações Corpóreas 334.100,66 114.343,72 219.756,94 237.132,00
 Imobilizações Incorpóreas 1.299,37 1.299,37 0,00 324,94
 Total  335.400,03 115.643,09 219.756,94 237.456,94

    
   

  

   Matérias Primas 942,50 942,50 742,05
    Mercadorias 2.925,68 2.925,68 2.725,68
  Subtotal 3.868,18 3.868,18 3.467,73

0 0
 

   Clientes Conta Corrente 18.325,51 2.687,51 15.638,00 15.365,00
    Estado e outros entes publicos 6.703,69 6.703,69 6.575,47

   Outros devedores 577,66 577,66 3.597,50
Subtotal 25.606,86 2.687,51 22.919,35 25.537,97

  

 

    Depósitos à ordem 37.454,30 37.654,30 28.775,95
   Caixa 1.165,43 965,43 965,43

38.619,73 38.619,73 29.741,38

Total 68.094,77 2.687,51 65.407,26 58.747,08

   

  
  

Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
Custos diferidos 1.209,40 1.209,40 1.063,38

Total 1.209,40 0,00 1.209,40 1.063,38
  
Total de amortizações 115.643,09
Total de provisões 2.687,51

Total do activo 404.704,20 118.330,60 286.373,60 297.267,40

   DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

 
ACTIVO

IMOBILIZADO

 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ORÇAMENTO 2003

BALANÇOS PREVISIONAIS   

EXERCÍCIOS
2003

CIRCULANTE

Subtotal

 

   DIVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

  2003 2.002

  

 Capital 149.639,37 149.639,37
 Reservas Legais 0,00 0
 Reservas para investimentos 0,00 0
 Resultados Transitados 0,00 0

 Subtotal 149.639,37 149.639,37
Resultado líquido do exercício -122.229,08 -231.603,34
Total do capital próprio 27.410,29 -81.963,97

Instituições de crédito 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00

 
Instituições de crédito 87.500,00 175.000,00
Fornecedores  c/c 35.626,78 45.267,55
Estado e outros entes publicos 62.432,13 81.067,46
Outros credores 6.096,76 3.908,48

191.655,67 305.243,49

Acréscimos de custos 65.317,20 72.143,46
Proveitos diferidos-concessão de exploração 1.990,44 1.844,42
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0,00 0,00

Total 67.307,64 73.987,88

Total do Passivo 258.963,31 379.231,37

Total do capital próprio e passivo 286.373,60 297.267,40

CAPITAL PRÓPRIO  

 Exercícios

 
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

ORÇAMENTO 2003

BALANÇOS PREVISIONAIS  

   Acréscimos e diferimentos

PASSIVO

   Dividas a terceiros de médio e longo prazo

   Dividas a terceiros de curto prazo

Subtotal

CUSTOS E PERDAS
61 Custo 

Mercadorias vendidas 3.000,00 2.725,68
Matérias primas 19.000,00 22.000,00 16.848,19 19.573,87

62 Fornecimentos e serviços externos 453.400,00 449.906,36
64 Custos com o pessoal

Remunerações 464.140,00  460.787,83
Encargos 87.000,00  85.911,74
Outros 20.500,00 571.640,00 19.613,36 566.312,93

66 Amortizações do imobilizado 33.000,00  32.197,61
67 Provisões de exercício 1.500,00 34.500,00 1.187,51 33.385,12
63 Impostos 150,00 130,00
65 Outros custos operacionais 150,00 130,00

(A) 1.081.690,00 1.069.308,28
68 Custos e perdas financeiros 6.000,00 24.915,61

(C) 1.087.690,00 1.094.223,89
69 Custos e perdas extraordinarios 500,00 1.802,07

(E) 1.088.190,00 1.096.025,96
Imposto sobre o rendimento do exercício 39,08 403,62

(G) 1.088.229,08 1.096.429,58
88 Resultado líquido do exercício -122.229,08 -231.603,34

966.000,00 864.826,24

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 5.000,00  3.611,31
721 Prestação de serviços-Piscina 900.000,00  807.206,81  
723 Prestação de serviços - Bares 35.000,00 940.000,00 17.934,14 828.752,26
73 Proveitos suplementares 25.000,00 24.272,31
74 Subsidios à exploração 0,00 25.000,00 0,00 22.427,89
76 Outros proveitos operacionais  0,00

(B) 965.000,00 851.180,15
78 Proveitos e ganhos financeiros 1.000,00 15,17

(D) 966.000,00 851.195,32
79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 13.630,92

(F) 966.000,00 864.826,24

RESUMO
-116.690,00 -218.128,13

-5.000,00 -24.900,44
-121.690,00 -243.028,57
-122.190,00 -231.199,72
-122.229,08 -231.603,34

2003 2002

ORÇAMENTO 2003
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

   EXERCÍCIOS

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

Resultado líquido do exercicio             (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)

Resultados correntes                           (D)-(C)

Conta 2003 2002
965.000,00 €   851.180,15 €      

71 Vendas 5.000,00 €       3.611,31 €           

721 Prestação de serviços-Piscina 900.000,00 €   807.206,81 €      
900.000,00 €   807.206,81 €      

Natação pura -  €                 -  €                    

Hidroginástica -  €                 -  €                    

Hidroterapia -  €                 -  €                    

Actividades aquáticas adaptadas -  €                 -  €                    

 Utilização livre de verão -  €                 -  €                    

Utilização livre de inverno -  €                 -  €                    

 Instituições -  €                 -  €                    

PAMA -  €                 -  €                    

 Renovações/Inscrições -  €                 -  €                    

Taxas de acréscimo -  €                 -  €                    

723 Bares 35.000,00 €     17.934,14 €        

73 Proveitos suplementares 25.000,00 €     22.427,89 €        

74 Subsidios à exploração -  €                 -  €                    

76 Outros proveitos operacionais -  €                 -  €                    

PROVEITOS OPERACIONAIS

ORÇAMENTO 2003
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

   EXERCÍCIOS
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(Aprovados por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conta 2003 2002
1.081.190,00 €   1.069.308,28 €  

61 Mercadorias e Matérias Primas 22.000,00 €                 19.573,87 €               

612 Mercadorias 3.000,00 €                      2.725,68 €                    

616 Matérias 19.000,00 €                    16.848,19 €                  

62 Fornecimentos e Serviços Externos 452.900,00 €               449.906,36 €             

Electricidade 36.100,00 €                    34.332,52 €                  

Água 43.800,00 €                    41.769,40 €                  

 Gás 48.000,00 €                    45.944,93 €                  

 Ferramentas e utensílios 12.800,00 €                    12.620,85 €                  

 Material de Escritório 10.000,00 €                    9.515,80 €                    

 Rendas 13.300,00 €                    26.673,04 €                  

Comunicação 15.400,00 €                    14.780,66 €                  

Seguros 2.500,00 €                      1.982,83 €                    

Honorários 225.000,00 €                  221.631,67 €                

 Conservação e reparação 15.000,00 €                    14.139,37 €                  

Publicidade 3.000,00 €                      1.474,95 €                    

Limpeza e higiene 4.000,00 €                      3.262,12 €                    

Vigilância e segurança 2.500,00 €                      2.290,09 €                    

Trabalhos Especializados / Aquisições 21.500,00 €                    19.382,52 €                  

Outros fornecimentos e serviços 500,00 €                         105,61 €                       

63 Impostos 150,00 €                      130,00 €                    
 

65 Outros custos operacionais -  €                            -  €                          

64 Custos com o pessoal 571.640,00 €               566.312,93 €             

641 Orgãos sociais 60.040,00 €                 54.745,45 €               

 Presidente Cons. Adm 34.800,00 €                    33.745,92 €                  

 Subsidio de Férias 2.900,00 €                      1.406,08 €                    

Subsídio de Natal 2.900,00 €                      2.343,47 €                    

Representação 10.440,00 €                    8.436,50 €                    

 Vogais 9.000,00 €                      8.813,48 €                    

642 Pessoal 424.600,00 €               425.655,74 €             

 Ordenados 265.000,00 €                  267.289,05 €                

Sub. Férias 24.000,00 €                    27.268,15 €                  

 Sub. Natal 24.000,00 €                    27.325,91 €                  

Sub. Refeição 46.000,00 €                    47.980,41 €                  

Sub Trabalho ao domingo 20.000,00 €                    8.302,32 €                    

Sub. Trab. Nocturno/Complemento 11.500,00 €                    10.469,35 €                  

Trabalho Extraodinario 10.000,00 €                    8.060,38 €                    

 Sub Isenção de horário 3.600,00 €                      9.346,81 €                    

Outras Despesas c/pessoal 20.500,00 €                    19.613,36 €                  

645 Encargos 87.000,00 €                 85.911,74 €               
 

66 Amortizações 33.000,00 €                 32.197,61 €               

67 Provisões do exercício 1.500,00 €                   1.187,51 €                 

CUSTOS OPERACIONAIS

ORÇAMENTO 2003
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS     

   EXERCÍCIOS

 29.741,43
de clientes 1.140.627,00
da CMO - cobertura de prejuízos de 2002 231.603,34

2.678,72
  

1.404.650,49

510.439,07
a fornecedores de imobilizado 15.300,00

424.246,00
318.448,19  

de juros 6.000,00
87.500,00
4.097,50  

 
1.366.030,76

 Caixa/equivalente final 38.619,73

Estado e outros entes públicos

a instituições de crédito - empréstimos

Total dos pagamentos

Outros 

PAGAMENTOS

a pessoal

Total dos recebimentos

ORÇAMENTO 2003

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RECEBIMENTOS

de caixa/equivalente inicial

de reembolso de impostos

a fornecedores c/c

 

VALORES

 -  €                        

-  €                        
-  €                        

 -  €                        

12.500,00 €              
300,00 €                   

 2.500,00 €                
-  €                        

15.300,00 €              

15.300,00 €              

Despesas de constituição

ORÇAMENTO 2003

Equipamento básico
Ferramentas e utensílios

Imobilizações corpóreas

Total de investimentos

Outras Imobilizações incorpóreas
 

Investimentos financeiros

Imobilizações incoróreas

Equipamento administrativo
Ouras Imobilizações corpóreas

PLANO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO

Imobilizações financeiras

PARA 2003

 
2003 2004 2005

 -  €               -  €               -  €                  

-  €               -  €               -  €                  
-  €               -  €               -  €                  

 -  €               -  €               -  €                  

12.500,00 €     8.500,00 €      10.000,00 €       
300,00 €         500,00 €         350,00 €            

 2.500,00 €      5.000,00 €      800,00 €            
-  €               -  €               -  €                  

15.300,00 €     14.000,00 €    11.150,00 €       

 
15.300,00 €     14.000,00 €    11.150,00 €       

ORÇAMENTO 2003

Imobilizações financeiras

IMOBILIZADO

PLANOS PLURIANUAIS   DE INVESTIMENTOS 

E FINANCIAMENTO

EXERCÍCIOS

Total de investimentos

Equipamento administrativo
Ouras Imobilizações corpóreas

Equipamento básico
Ferramentas e utensílios

Imobilizações corpóreas

Despesas de consrtituição
Outras Imobilizações incorpóreas
 

Investimentos financeiros

Imobilizações incoróreas

Financiamento  a)

a)  A   Administração    não   prevê  a     corrência a qualquer tipo de financiamento
a médio ou longo prazo.
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GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

PROCESSO N.º 14.993/L/OC 
Vicente Simões da Silva 
Casal da Barroca, Famões, 
 
Alteração ao alvará n.º 18/96, visando um aumento 
de área de construção para o lote 6, passando de 60 
m2 para 120 m2, assim a área total de construção 
aprovada anteriormente é aumentada, passando 
de 1524 m2 para 1584 m2, de acordo com a 
informação n.º 112/LG/2002, de 2002.09.25 e nos 
termos propostos pelas informações dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 623/U 
Codivel, S.A., Odivelas 
 
Alteração ao alvará n.º 6/94, consistindo na 
rectificação de planta síntese do alvará 6/94, 
relativamente a realidade construtiva do lote 6, nos 
termos da informação n.º 173/FG/DGU/2002, de 
2002.06.27, e demais informações dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 45.625/RC 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro Sol 
Nascente, Bairro Sol Nascente, Famões 
 
Proposto de acordo com as informações n.ºs 
79/PM/AUGI/2002 de 2002.12.10 e 74/2002, de 
2002.11.25, aprovar: 
 
O projecto de loteamento do Bairro Sol Nascente, 
(nas condições das informações acima referidas); 
Os respectivos projectos de infraestruturas; 
As condições gerais e especiais a constar no 
respectivo alvará de loteamento, de acordo com o 
proposto nas informações técnicas acima referidas; 
O quadro de ónus decorrente da vistoria/visita 
prevista no Art.o 22 da Lei 91/95 de 2 de Setembro, 
constante a págs. 2113 a 2136 do processo que 
deverá ser complementado com os lotes junto à via 
L 13. 
O Valor da caução no valor de € 256.038,36 
(duzentos e cinquenta e seis mil, trinta e oito Euros 

e trinta e seis Cêntimos), para garantia da execução 
e manutenção das obras de infraestruturas, 
arranjos exteriores e vedação das áreas de 
cedência, ainda em falta, nas condições da 
informação referida, podendo vir o seu valor a ser 
actualizado em sede de vistoria para o efeito. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 34.362/OM 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro Novo das 
Fontaínhas, Bairro Novo das Fontainhas, Ramada 
 
Proposto de acordo com as informações n.ºs 
61/PM/AUGI/2002, e 61/DGU/DRLA de 2002.09.27, 
aprovar: 
 
O projecto de loteamento do Bairro Novo das 
Fontainhas; 
Os projectos de infra-estruturas; 
Homologar o relatório de vistoria e o quadro de 
ónus; 
A emissão do alvará de Loteamento e as suas 
condições, no âmbito do disposto nos artigos 28, 29 
e 30 da Lei 91/95, de 2 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei 165/99 de 14 de Setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 42.607/OM 
Associação de Proprietários e Moradores do Bairro Casal 
das Comendadeiras, Bairro Casal das Comendadeiras, 
Famões 
 
Proposto de acordo com as informações n.ºs 
84/PM/AUGI/2002 de 2002.12.11, 53/2002/MP de 
2002.12.10 e 172/SM/DRLA-02 de 2002.12.05, 
aprovar uma alteração ao estudo de loteamento do 
Bairro das Comendadeiras, que se traduz 
conforme informação técnica, no aumento do 
número de lotes, lote 38 e por consequência na 
alteração da área total de lotes e da área de 
domínio público daí resultantes (uma vez que não 
é alterada a área de intervenção que continua a 
corresponder ao mesmo prédio rústico). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 2.223/DEP 
Centro Ocupacional e Residencial da CRINABEL, 
Estrada da Paiã 
 
Considerar o Centro Ocupacional e Residencial da 
CRINABEL um equipamento de interesse público 
municipal, dada a sua inegável importância social, 
por se tratar de uma instituição que desenvolve 
actividades de apoio a todos os jovens e crianças 
com dificuldades de adaptação, para efeitos de 
desafectação dos solos inseridos na RAN e 
indicados nas plantas constantes a folhas 73 e 74 
do processo, bem como a informação constante a 
folhas 75 e 76, e de acordo com a informação n.º 
87/DPU/FL/02 de 2002.12.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 22.604/L/OC 
Ilda Pinto Roque, Casal da Lapa, Alto Cabeçadas, 
Caneças 
 
Proposto de acordo com as informações n.ºs 
138/LG/2002 de 2002.12.12 e 283/MP/SLU/2002 de 
2002.11.27: 
 
Homologar o auto de vistoria constante a folhas 
619 a 620 do processo; 
Aprovar a recepção definitiva das obras de 
urbanização do loteamento em causa e cancelar o 
depósito no valor € 20.543,93 (vinte mil, 
quinhentos e quarenta e três euros e noventa e três 
cêntimos) efectuado na Caixa Geral de Depósitos a 
favor da Câmara, para garantir a boa execução das 
obras de urbanização. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 9.046/L 
Sociedade de Construções Civis Godinho, Francisco 
e Nunes, Lda. Porto da Paiã, Pontinha 
 
Proposto de acordo com as informações n.ºs 
242/MP/SLU/2002 de 2002.10.14 e 135/LG/2002 de 
2002.12.12: 
 
Homologar o auto de vistoria constante a folhas 
170 do processo; 
Aprovar a recepção definitiva das obras de 
urbanização do loteamento em causa e cancelar a 
garantia bancária n.º 507/50/1000009423 emitida 

pelo Banco Português do Atlântico, S.A., para 
garantir a boa execução das obras de urbanização. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 9.297/U 
ENFÉCIL, LDA., Quinta São José, Póvoa de Santo Adrião 
 
Proposto de acordo com a informação n.º 
139/LG/2002 de 2002.12.12; 
 
Homologar o auto de vistoria constante a folhas 
1260 do processo; 
Aprovar a recepção definitiva das obras de 
urbanização do loteamento em causa e cancelar a 
garantia bancária n.º 502/1000030686 do Banco 
Português do Atlântico, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 15.233/L/OC 
SIMARC, Sr.ª da Amoreira, Ramada 
 
Redução do valor da caução destinada a garantir a 
boa execução das obras de urbanização do 
loteamento em causa no processo n.º 15.233/L/OC, 
prestada através da garantia bancária n.º 
551.100109556 do Crédito Predial Português, S.A., 
de € 1.082.496,51 (um milhão, oitenta e dois mil, 
quatrocentos e noventa e seis euros, e cinquenta e 
um cêntimos) para € 528.995,66 (quinhentos e vinte 
e oito mil, novecentos e noventa e cinco euros e 
sessenta e seis cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 33.022/L/N 
COMAFIL, Casal da Paradela, Póvoa de Santo Adrião 
 
Proposto de acordo com a informação n.º 
136/LG/2002, de 2002.12.12, aprovar: 
 
A planta síntese do loteamento em causa, 
constante a folhas 491 do processo, com as 
rectificações solicitadas ao titular; 
Os projectos de infraestruturas; 
Fixação do valor da caução destinada a garantir a 
boa execução das obras de urbanização no valor de 
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€ 752.600,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e 
seiscentos euros); 
Emissão do Alvará de loteamento e respectivas 
condições, nos termos da informação dos serviços 
n.º 284/MP/DLO/SLU/2002 de 2002.12.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 33.603/U 
Encosta da Paiã, Urbanização, Lda. 
Quinta da Paiã, Pontinha 
 
Proposto de acordo com a informação n.º 
137/LG/2002, de 2002.12.12, aprovar: 
 
A planta de síntese do loteamento em causa, 
constante a folhas 1094 do processo, com as 
rectificações solicitadas ao titular; 
Os projectos de infraestruturas; 
Fixação do valor da caução destinada a garantir a 
boa execução das obras de urbanização no valor de 
€ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil 
euros); 
Emissão do Alvará de loteamento e respectivas 
condições, nos termos da informação dos serviços 
n.º284/MP/DLO/SLU/2002 de 2002.11.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

 

 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO 
NO CONCELHO DE ODIVELAS - ALTERAÇÃO 

 
Alteração ao contrato de concessão de distribuição 
de energia eléctrica em baixa tensão na área do 
Município de Odivelas, aprovado na 25ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 6 de Dezembro de 2002, (14° Ponto), 
(publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

n.º 28/2002 pagina 15, anexo B), dado que foi considerado 
oportuno proceder-se à substituição dos anteriores 
artigos 8.º e 8.º - A, por um artigo único, o qual 
passará a ter a seguinte redacção: 

 
 
 

“Artigo 8º 
Afectação à concessão do património 

da Câmara ou de parte dele 
 

1 - Mantém-se propriedade da Câmara a parte do 
seu património não transferido para a EDP 
Distribuição, nos termos do contrato de concessão 
- Transmissão de Posição Contratual, celebrado em 
26 de Abril de 2001, ficando simplesmente afecto à 
exploração por esta. 
 
2 - A parte do património da Câmara não 
transferido, referida no número anterior 
corresponde a 40,95% do valor, reportado a 1 de 
Agosto de 1982, de 956.008 Contos (novecentos e 
cinquenta e seis mil e oito), ou seja, € 1.952.720,32 
Euros (um milhão, novecentos e cinquenta e dois 
mil, setecentos e vinte Euros e trinta e dois 
cêntimos), transferido para o Município de 
Odivelas, em consequência da criação deste, pela 
Lei n.º 84/98, de 14 de Dezembro. 
 
3 - O património referido no n.º 1, bem como 
aquele outro correspondente às comparticipações 
recebidas pela EDP Distribuição, nomeadamente 
nas urbanizações e loteamentos, reverterá para a 
Câmara no final da concessão, sem qualquer 
encargo para esta. 
 
4 - A EDP Distribuição obriga-se a manter em bom 
estado de funcionamento, conservação e 
segurança, a expensas suas, os bens referidos nos 
pontos anteriores.” 
 
Tendo sido proposto que o n.º 1, do artigo 11º 
passe a ter a seguinte redacção: 
 

“Artigo 11º 
Início e duração da concessão 

 
1 – Considera-se como data de início do presente 
contrato a data de assinatura do mesmo. 
 
2 - ...” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 133/PRES/02 
 

Nos termos do n.º 1, do artigo 24º, do Decreto-
Regulamentar  n.º 44-B/83, de 1 de Junho, 
conjugado com o n.º 1, do artigo 5º, do Decreto-
Regulamentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro, fica 
constituída a Comissão Paritária, a qual terá a 
seguinte composição: 
 
Vogais efectivos: 
 
Representantes da Administração: 
• Dra. Maria Margarida Santos de Freitas 
• Dr. João Manuel dos Santos Pessoa Fernandes 
 
Representantes dos Trabalhadores: 
• Paulo Bernardo e Sousa 
• Maria Dilar Saiote Pelica 
 
Vogais suplentes: 
 
Representantes da Administração: 
• Luís Romeu Aragão 
• Dra. Ana Cristina Becquart Monteiro 
 
Representantes dos Trabalhadores: 
• Maria Elisabete Guilherme Romão de Sousa Carvalho 
• Dra. Maria Isabel Diogo Martins Gomes 
 
Os vogais suplentes só exercerão funções nos casos 
e termos previstos no n.º 1, do artigo 27º, do 
Decreto-Regulamentar n.º 11 B/83, de 1 de Junho. 
 
A Comissão Paritária deverá ser orientada nos 
termos do n.º 2, do artigo 25º, do Decreto-
Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho, pela Dra. 
Maria Margarida Santos de Freitas, como efectiva e 
pelo Sr. Luís Romeu Aragão, como suplente. 
 
Odivelas, 23 de Dezembro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 

DESPACHO N.º 134/PRES/02 
 

TOLERÂNCIA DE PONTO 
 

Na sequência do Despacho do Excelentíssimo 
Senhor Primeiro Ministro de 18 de Dezembro de 
2002, e de acordo com a competência que me é 
atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, determino que no 
próximo dia 31 de Dezembro do corrente ano, seja 
concedida tolerância de ponto a todos os 
trabalhadores municipais. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respectivas portas, por forma a que o mesmo seja 
do conhecimento dos Munícipes. 
 
Odivelas, 23 de Dezembro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, Carlos 
Lourenço, destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Informação n.º 634/DSC/DCPC/02 
Assunto: Pagamento à Quadrante, no valor de 
€718,08, referente ao pagamento dos honorários 
dos formadores de um Curso de Artes Plásticas. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.10 
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Informação n.º 691/DSC/DD/SAED//02 
Assunto: Pagamento à TULIPA, no valor de 
€1.710,54, referente ao pagamento de refeições das 
comitivas participantes no Torneio Internacional 
de Futebol Infantil - Torneio “Beto”. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para os 
devidos efeitos e posterior pagamento, conforme 
proposto. 
Data de despacho: 2002.10.10 
 
Informação n.º 675/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento a Maria Celeste R. S. Grulha, 
no valor de €900, referente à aquisição de cravos 
para o 25 de Abril. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para 
cabimento, compromisso e posterior pagamento, 
conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.07 
 
Informação n.º 692/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à PSP, no valor de €275,24, 
referente ao pagamento de segurança para o 3º 
Troféu das Colectividades. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.14 
 
Informação n.º 710/DSC/DD/SAED/02 
Assunto: Pagamento a “O Rápido”, no valor de 
€6,00, referente à execução de chaves para os 
Polidesportivos. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para 
cabimento, compromisso e posterior pagamento. 
Data de despacho: 2002.10.10 
 
Informação n.º 723/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à Casa Senna, no valor de 
€3.840,96, referente à aquisição de bancos com 
cabides para balneários do Polidesportivo do Casal 
do Rato. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para os 
devidos efeito e posterior pagamento, conforme 
proposto. 
Data de despacho: 2002.10.14 
 
Informação n.º 638/DSC/DCPC/SDAC/02 
Assunto: Pagamento à SubSom, Hugo A.R.L. 
Sousa, no valor de €178,50,  referente ao serviço de 
animação e audiovisuais prestados na iniciativa 
das Marchas Populares. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos e pagamento. 
Data de despacho: 2002.10.18 
 
 

Informação n.º 734/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à Federação Nacional de 
Karaté de Portugal, no valor de €1.500,00,  
referente ao acompanhamento nos Centros de 
Treino. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.24 
 
Informação n.º 322/DSC/DCPC/SBAH/02 
Assunto: Pagamento à empresa Castro e Dália, 
Lda., no valor de €266,01,  referente ao pagamento 
da aquisição de jornais e revistas. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.24 
 
Informação n.º 337/DSC/DCPC/SBAH/02 
Assunto: Pagamento à empresa Castro e Dália, 
Lda., no valor de €266,01,  referente ao pagamento 
da aquisição de jornais e revistas. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.21 
 
Informação n.º 666/DSC/DE/SPEP/02 
Assunto: Pagamento à EB1 n.º 2 da Urmeira e à 
EB1 n.º 5 da Ramada, no valor de €43,661 e de € 
17,885 respectivamente,  referente ao pagamento 
de Internet do Click-sempre@clicar. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.31 
 
Informação n.º 678/DSC/DE/SASERE/02 
Assunto: Pagamento a um investigador da 
Universidade do Minho, no valor de €500, 
referente a despesas de participação no Fórum 
Odivelas Concelho Educador.. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.31 
 
Informação n.º 669/DSC/DE/SPEP/02 
Assunto: Pagamento à RL, no valor de €132,80, 
referente à aquisição de passes para os Vigilantes 
Patrulheiros. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.10.31 
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Informação n.º 758/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à PSP, no valor de €2.657,01, 
referente ao pagamento de remunerados na 63.ª 
Volta a Portugal. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para 
cabimento, compromisso e posterior pagamento 
urgente, tal como solicitado no presente 
informação. 
Data de despacho: 2002.11.07 
 
Informação n.º 754/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento a Marco Ferreira, no valor de 
€523,60, referente à aquisição de trofeus para o 3.º 
Trofeu das Colectividades. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.07 
 
Informação n.º 755/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à XISTARCA, no valor de 
€1.946,84, referente à publicidade para o 3.º Trofeu 
das Colectividades. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.12 
 
Informação n.º 760/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à Escola Secundária de 
Odivelas, no valor de €1.780,00, referente à 
aquisição de serviços do Programa de 
Desenvolvimento de Modalidades Desportivas. 
Despacho: Concordo; Ao DFA para compromisso 
e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.12 
 
Informação n.º 665/DSC/DCPC 
Assunto: Pagamento ao Museu Nacional do Traje, 
no valor de €400,00, no âmbito da Exposição 
“Momentos de Cultura”. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.11 
 
Informação n.º 773/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à Casa Senna, no valor de 
€1.579,13, referente à aquisição de tabelas de 
basquetebol para a zona de lazer da Freguesia de 
Olival Basto. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.18 
 
 
 
 

Informação n.º 709/DSC/DE/SASERE/02 
Assunto: Pagamento à Odimaque, no valor de 
€154,70, referente à aquisição de uma bancada para 
fritadeira, no âmbito do fornecimento de refeições 
nas EB1 Ciclo. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.14 
 
Informação n.º 671/DSC/DCPC/02 
Assunto: Pagamento dos vencimentos dos 
professores do mês de Novembro, no valor de 
€2.854,56, no âmbito do projecto Ensino da Música 
- “ABC da Música”. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002/11/15 
 
Informação n.º 723/DSC/DE/SPEP/02 
Assunto: Pagamento à RL, no valor de €132,80, 
referente à aquisição de passes para os Vigilantes 
Patrulheiros. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.22 
 
Informação n.º 719/DSC/DE/SASERE/02 
Assunto: Pagamento à Odimaque, no valor de 
€69,65, referente ao pagamento do contrato de 
assistência, no âmbito do fornecimento de refeições 
nas EB1 Ciclo. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.22 
 
Informação n.º 783/DSC/DD/SAED/02 
Assunto: Pagamento à empresa Pinta Ideias, no 
valor de €178,50, referente à renovação de setas, no 
âmbito do III Torneio Internacional de Futebol Sub 
23. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.25 
 
Informação n.º 672/DSC/DCPC/02 
Assunto: Pagamento dos vencimentos dos 
professores do mês de Dezembro, no valor de € 
2.783,04, no âmbito do projecto Ensino da Música - 
“ABC da Música”. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.25 
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Informação n.º 673/DSC/DCPC/02 
Assunto: Pagamento dos subsídios de Natal dos 
professores, no valor de €2.277,35, no âmbito do 
projecto Ensino da Música - “ABC da Música”. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.25 
 
Informação n.º 41/AFS/02 
Assunto: Pagamento ao Quiosque “O Carteiro”, no 
valor de €133,01, referente à aquisição de jornais 
durante o mês de Outubro. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 2002.11.28 
 
Informação n.º 793/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à lavandaria Júpiter, no valor 
de €54,62, referente lavagem de roupa da Quinta 
das Águas Férreas. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.28 
 
Informação n.º 725/DSC/DE/SASERE/02 
Assunto: Pagamento à Odimaque, no valor de 
€317,73, referente ao pagamento do contrato de 
assistência, no âmbito do fornecimento de refeições 
nas EB1 Ciclo. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.28 
 
Informação n.º 788/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à PMG, no valor de €1.655,53, 
referente ao aquisição de lembranças, no âmbito da 
III Festa da Ginástica. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.28 
 
Informação n.º 747/DSC/DE/SPEP/02 
Assunto: Pagamento à ATLANTIS, no valor de 
€2.000,00, referente à aquisição de lembranças, no 
âmbito da iniciativa “Homenagem aos Professores 
Aposentados”. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.12.04 
 
Informação n.º 797/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à Associação de Ténis de 
Mesa de Lisboa, no valor de € 897,84, referente à 
adjudicação de serviços. 

Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.26 
 
Assunto: Pagamento à empresa Matos & Lopes, no 
valor de €1.394,25, referente à aquisição de lanches, 
no âmbito do III Torneio Internacional de Futebol 
Sub 23. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.12.02 
 
Informação n.º 800/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à empresa Algeco, no valor 
de €6.034,41, referente ao aluguer de contentores 
balneários durante os meses de Setembro e 
Outubro. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.27 
 
Informação n.º 801/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à Odivelgest, no valor de 
€5.420,00, referente à utilização da piscina. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.27 
 
Informação n.º 133/DSC/DCPC/SEPC 
Assunto: Pagamento à Cooperativa de Ensino 
Universitário, C.R.L., no valor de €10.325,14, 
referente à montagem da Talha Dourada na 
BMDD. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para os 
devidos efeitos e posterior pagamento, conforme 
proposto. 
Data de despacho: 2002.11.29 
 
Informação n.º 264/DSC/DCPC/SBAH/02 
Assunto: Pagamento a Costa do Castelo Filmes, no 
valor de € 501,17, referente à aquisição de vídeos. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.28 
 
Informação n.º 772/DSC/DE/SASERE/02 
Assunto: Pagamento à empresa Sector Mais, no 
valor de € 53,63, referente ao fornecimento de 
refeições no âmbito da iniciativa Cidadania e 
Poder Local. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.12.06 
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Informação n.º 707/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à empresa Algeco, no valor 
de €6.034,41, referente ao aluguer de contentores 
balneários durante os meses de Julho e Agosto. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para os 
devidos efeitos e posterior pagamento, conforme 
proposto. 
Data de despacho: 2002.10.16 
 
Informação n.º 635/DSC/DCPC/SDAC/02 
Assunto: Pagamento à Sociedade Vicra 
Desportiva, no valor de €2.072,24, referente à 
publicação de um anúncio do 25 de Abril. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para 
cabimento, compromisso e posterior pagamento, 
conforme proposto. 
Data de despacho: 02/11 
 
Informação n.º 683/DSC/DCPC 
Assunto: Pagamento a Rogério Pedro, no valor de 
€ 97,35, referente a cobertura fotográfica da 
iniciativa “Momentos de Cultura”. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para 
cabimento definitivo e posterior pagamento, 
conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.12.05 
 
Informação n.º 813/DSC/DD/02 
Assunto: Pagamento à Clinifamões, no valor de 
€2.050,00, referente a inspecções Médico-
Desportivas. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DP/DF para os 
devidos efeitos e posterior pagamento, conforme 
proposto 
Data de despacho: 2002.12.11 
 
Informação n.º 787/DSC/DD/SAED/02 
Assunto: Pagamento ao Hotel Altis, no valor de 
€3.068,00, referente ao alojamento das comitivas 
participantes no III Torneio Internacional de 
Futebol Sub 23. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.11.27 
 
Informação n.º 269/DSC/DCPC/SBAH/N/02 
Assunto: Pagamento a Impala Editores, S.A., no 
valor de €103,74, referente à renovação de 
assinatura de revistas para a BMDD. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.12.16 
 
 
 

Informação n.º 779/DSC/DE/SASERE/02 
Assunto: Pagamento à RL, no valor de €16.375,70, 
referente à aquisição de senhas de passe, durante o 
mês de Novembro, dos alunos com direito a 
transporte escolar. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.12.17 
 
Informação n.º 823/DSC/DD 
Assunto: Pagamento à Odivelgest, no valor de 
€5.420,00, referente à utilização da piscina. 
Despacho: Concordo; Ao DFA/DF para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de despacho: 2002.12.17 

 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, José Esteves, 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Informação n.º 810/DP/02 de 02/12/2002 
Assunto: Fotocopiadora DC-265ST, n.º série 
2230628184; Fotocopiadora DC-265ST, n.º série 
2230637019; Cópias tiradas acima do estipulado no 
Contrato - Facturação. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €1.165,36. 
 
Informação n.º 799/DP/02 de 27/11/2002 
Assunto: Fotocopiadora. Modelo 6621, n.º de série 
UDP00697, Instalada no CRAPO - R. Prof. Dr. 
Francisco Gentil - Ed. Escola Primária, n.º 3 - 2675 
Odivelas. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €178,38 
 
Informação n.º 766/DP/02 de 14/11/2002 
Assunto: Fotocopiadora Xerox, n.º série 
2214188921 Instalada na Biblioteca Municipal D. 
Dinis. 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento de verba 
de €720,03 
 
Informação n.º 798/DP/02 de 27/11/2002 
Assunto: Fotocopidoras Infotec 5152 Z instaladas 
em Escolas de E. B. do 1º Ciclo Do Município. 
Contratos de assistência técnica - Facturação. 
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Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de € 427,38 
 
Informação n.º 800/DP/02 de 27/11/2002 
Assunto: Fotocopiadora - Modelo GP335, n.º de 
série UNZ06888 Instalada na Loja Jovem da 
Pontinha - Rua Niassa, 3 a 5 Pontinha. 
Despacho:  Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €195,87 
 
Informação n.º 812/DP/02 03/12/2002 
Assunto: Copicanola-Telecopiadores instalados em 
serviços do Município, Contratos de assistência 
técnica - Facturação. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €852,25 
 
Informação n.º 811/DP/02 de 12/02/2002 
Assunto: Fotocopiadora Xerox – Modelo DC-
265ST, n.º de série 2230856152 instalada na Rua 
Laura Aires, n.º 6, Arroja, Odivelas, Contratos de 
assistência técnica - Facturação. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €1.392,30 e o estorno no 
valor de €464,10. 
 
Informação n.º 829/DP/02 de 06/12/2002 
Assunto: Fotocopiadoras Infotec instaladas em 
Escolas de EB do 1º Ciclo, Contratos de assistência 
técnica - Facturação. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €1.709,52. 
 
Informação n.º 828/DP/02 de 06/12/2002 
Assunto: Fotocopiadoras Infotec, Contratos de 
assistência técnica - Facturação. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
cabimento da verba de €213,69 
 
Informação n.º 825/DP/02 de 06/12/2002 
Assunto: Fotocopiadoras Infotec, Facturação – 
Cópias tiradas acima dos contratos de assistência 
técnica. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €1.485,57 
 
Informação n.º 817/DP/02 de 06/12/2002 
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadoras Minolta 
Cópias tiradas acima do estipulado no Contrato - 
Facturação 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €258,91 
 
 
 

Informação n.º 818/DP/02 de 06/12/2002 
Assunto: Reprotécnica - Fotocopiadora Minolta, 
Contratos de Assistência Técnica - Facturação 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €1.282,07. 
 
Informação n.º 826/DP/02 de 06/12/02 
Assunto: Fotocopiadora Xerox. Modelo DC - 265ST 
n.º de série 2230637019 instalada na Sede do 
Município, Avª D. Dinis, 96 A, Odivelas 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €621,89 
 
Informação n.º 827/DP/02 de 06/12/02 
Assunto: Fotocopiadora Xerox. Modelo DC 265ST 
n.º de série 2230628184, instalada no GCRPP, Rua 
Laura Aires, 13, Arroja - Odivelas. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento da verba de €621,89 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, Dr. 
Alexandrino Saldanha, destinadas a ter eficácia 
externa. 
 
 
Data de despacho: 11.10.2002 
Concordar com o pagamento referente a “Despesa 
de Cremação de Cadáver de Canídeo”, pelo valor 
de €6,50, nos termos da informação n.º 
228/DA/DVM/02 de 07.10.2002. 
 
Processo n.º 363/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 11.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Manutenção do Jardim Gertrudes da Velha 
durante o Mês de Agosto de 2002”, pelo valor de 
€227,93 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 640/DA/DEV/02 de 07.10.2002. 
 
Data de despacho: 18.10.2002 
Concordar com o pagamento referente a 
“Fornecimento de Material”, pelo valor de €18,86 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
216/DA/DVM/02 de 18.09.2002 
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Data de despacho: 18.10.2002 
Concordar com o pagamento referente ao 
“Fornecimento de Material”, pelo valor de €18,20 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
215/DA/DVM/02 de 18.09.2002. 
 
Processo n.º 359/2001/MO-DA/DQA 
Data de despacho: 18.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Aquisição de Plantas para as Instalações dos 
Espaços Verdes”, pelo valor de €698,32 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
652/DA/DEV/02 de 10.10.2002. 
 
Data de despacho: 18.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Colocação de dez Contentores de 120 L na Escola 
EB 2, 3 dos Pombais – Odivelas”, pelo valor de 
€243,36 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 450/DA/DQA/02 de 03.10.2002. 
 
Data de despacho: 21.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Manutenção de Painéis Expositores no âmbito da 
Feira do Ambiente”, pelo valor de €5745,75, nos 
termos da informação n.º 180/DA/2002 de 
17.10.2002. 
 
Processo n.º 376/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 13.11.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Manutenção de 11 Casas de Banho para Cães” 
durante os meses de Setembro e Outubro de 2002, 
pelo valor de €5.223,41 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 695/DA/DEV/02 de 
29.10.2002. 
 
Processo n.º 250/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 13.11.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Reformulação do Parque Infantil do Parque 3 de 
Abril”, pelo valor de €62.646,36 com IVA incluído, 
nos termos do despacho exarado pelo Sr. Vereador 
Alexandrino Saldanha na Requisição Externa de 
Despesa emitida pela Divisão Financeira. 
 
Data de despacho: 15.11.2002 
Concordar com o pagamento referente a Serviços 
de Tratamento  de Desinfestação na Escola 
Secundária da Ramada e na Escola EB 2, 3 da 
Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de €746,61 com 
IVA incluído, nos termos do despacho exarado 
pelo Sr. Vereador Alexandrino Saldanha na factura 
n.º 1058 da Pestox, com registo de entrada no 
município n.º 53305 de 16.10.2002. 

Data de despacho: 15.11.2002 
Concordar com o pagamento referente a “Serviços 
de Tratamento de Desratização e Desbaratização 
em Várias Escolas do Município”, pelo valor de 
€1.311,30 com IVA incluído, nos termos do 
despacho exarado pelo Sr. Vereador Alexandrino 
Saldanha na factura n.º 1057 da Pestox, com registo 
de entrada no município n.º 52790 de 14.10.2002. 
 
Processo n.º 7/2002/RA-DA/DEV 
Data de despacho: 28.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Aquisição de Árvores para a Junta de Freguesia 
da Ramada”, pelo valor de €13.964,16 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
672/DA/DEV/02 de 21.10.2002. 
 
Processo n.º 362/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 28.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Manutenção de 11 Casas de Banho para Cães” 
durante os meses de Setembro e Outubro de 2002, 
pelo valor de €5.223,41 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 650/DA/DEV/02 de 
10.10.2002. 
 
Data de despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à “Limpeza 
e Desobstrução de Linhas de Água”, pelo valor de 
€23.670,06 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 413/DA/DQA/02 de 12.09.2002. 
 
Data de despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Colocação e Recolha de Contentores de 8 m3 
Solicitados pelas Juntas de Freguesia”, pelo valor 
de €3.470,63 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 501/DA/DQA/02 de 31.10.2002. 
 
Data de despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Aquisição de Plantas para as Instalações dos 
Espaços Verdes”, pelo valor de €698.32 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
652/DA/DEV/02 de 10.10.2002. 
 
Data de despacho: 18.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Colocação e Recolha de Contentores de 8 m3 
solicitados pelas Juntas de Freguesia”, pelo valor 
de €5.932,81 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 502/DA/DQA/02 de 31.10.2002. 
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Data de despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Colocação e Recolha de Contentores de 8 m3 e 20 
m3 solicitados pelas Juntas de Freguesia”, pelo 
valor de €27.731,96 com IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 405/DA/DQA/02 de 11.09.2002. 
 
Data do despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Colocação e Recolha de Contentores de 8 m3 e 20 
m3 solicitados pelas Juntas de Freguesia”, pelo 
valor de €34.953,58 com IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 408/DA/DQA/02 de 12.09.2002. 
 
Data de despacho: 31.10.2002 
Por necessidade de alteração da rubrica 
orçamental onde havia sido cabimentada 
anteriormente a despesa, recaiu novo despacho 
sobre a informação n.º 210/DA/DVM/02 de 
10.09.2002 no sentido de concordar com o 
pagamento referente à “Manutenção de 150 
Dispensadores de Dejectos de Canídeos” relativo 
ao mês de Julho de 2002, pelo valor de €3.996,69. 
 
Processo n.º 268/2001/OL-DA/EV 
Data de despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Execução de Zona Verde no Talude da Zona de 
Lazer da R. de Angola no Olival Basto, pelo valor 
de €17.153,51 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 697/DA/DEV/02 de 30.10.2002. 
 
Processo n.º 363/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Manutenção do Jardim Gertrudes da Velha 
durante o mês de Junho e Julho de 2002”, pelo 
valor de €455,86 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 579/DA/DEV/02 de 04.09.2002. 
 
Processo n.º 348/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 04.11.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Aquisição de Plantas de Interior para a Decoração 
de Espaços Interiores”, pelo valor de €209,44 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
688/DA/DEV/02 de 28.10.2002. 
 
Processo n.º 383/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 04.11.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Manutenção de 3 Casas de Banho para Cães” 
durante os meses de Setembro e Outubro de 2002, 
pelo valor de €1.424,57 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 689/DA/DEV/02 de 
28.10.2002. 

Data de despacho: 08.11.2002 
Concordar com o pagamento referente a “Atelier 
de Contos no âmbito da Feira do Ambiente”, pelo 
valor de €715, nos termos da informação n.º 
192/DA/2002 de 21.10.2002. 
 
Processo n.º 294/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 08.11.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Execução de Trabalhos de Construção do Parque 
Infantil Jardim Casal do Bispo”, pelo valor de 
€47.013,46 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 701/DA/DEV/02 de 04.11.2002. 

 
 
 
 

ASSUNTOS SOCIAIS E JUVENTUDE 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora Graça 
Peixoto destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Informação n.º 33/DASJ/DAJ/LJR de 04.10.2002 
Assunto: Comemoração do 1º aniversário da Loja 
Jovem da Ramada no valor de €120. 
Despacho: À consideração do Sr. Presidente da 
Câmara com a m/concordância. E proposta de 
envio ao DFA/DP para conferência da classificação 
e cabimentação. Ao DFA/DF para efeitos de 
adiantamento de verba. 
Data de despacho: 16.10.2002 
 
Informação n.º 217/DASJ/DAJ/02 de 28.08.2002 
Assunto: Adenda à Informação n.º 
196/DASJ/DAJ/02 referente à actividade Desenho 
em Aguarela, no valor de €500. 
Despacho: Autorizo o adiantamento da verba 
proposta e sua entrega à funcionária indicada. Ao 
DFA/DF para compromisso e pagamento nos 
termos propostos. 
Data de despacho: 08.10.2002 
 
Informação n.º 269/DASJ/DAJ/02 de 04.10.2002 
Assunto: Pagamento da segunda tranche do 
programa C do PAJO ao CNE – Núcleo Moinhos 
de Vento da Pontinha, no valor de €2405,47. 
Despacho: Ao DFA/DF, para pagamento da 2ª e 
ultima tranche de 50%. 
Data de despacho: 11.10.2002 
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Informação n.º 276/DASJ/DAJ/02 de 08.10.2002 
Assunto: Compromisso e pagamento do quadro 
do Gabinete da Chefe de Divisão, no valor de 
€101,24. 
Despacho: Ao DFA/DF, para compromisso e 
pagamento. 
Data de despacho: 11.10.2002 
 
Informação n.º 280/DASJ/DAJ/02 de 11.10.2002 
Assunto: Adenda à Informação n.º 
253/DASJ/DAJ/02, pagamento dos periódicos 
recebidos durante os meses de Maio e Junho de 
2002 nas Lojas Jovem da Pontinha e da Ramada, no 
valor de €360,24. 
Despacho: Ao DFA/DF, para compromisso e 
pagamento. 
Data de despacho: 15.10.2002 
 
Informação n.º 258/DASJ/DAJ/02 de 25.09.2002 
Assunto: Compromisso e pagamento à Florista do 
Cruzeiro - Semana da Juventude, do valor de 
€168,00. 
Despacho: Ao DFA/DF, para compromisso e 
pagamento. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Informação n.º 259/DASJ/DAJ/02 de 25.09.2002 
Assunto: Compromisso e pagamento ao 
apresentador - Semana da Juventude de 2002, no 
valor de €250,00. 
Despacho: Ao DFA/DF, para compromisso e 
pagamento. 
Data de despacho: 30.09.2002 
 
Informação n.º 297/DASJ/DAJ/02 de 22.10.2002 
Assunto: Pagamento à PSP do valor de €252,64 - I 
Campeonato de Skaters no Concelho de Odivelas. 
Despacho: Ao DFA/DF pagamento. 
Data de despacho: 30.10.2002 
 
Informação n.º 090/DASJ/HM/02 
Assunto: Aquisição de móveis e material de 
escritório - pagamento e junção de documentos. 
Data: 17.10.2002 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
 
Informação n.º 091/DASJ/HM/02 
Assunto: Aquisição de mobiliário para o 
Departamento Assuntos Sociais e Juventude. 
Data: 17.10.2002 
Despacho: Concordo e autorizo a abertura de 
procedimento adjudicatório nos termos propostos. 
Contacte-se as empresas indicadas. 
 
 

 

COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS 
E PROTOCOLO 

 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Presidente, Dr. Manuel 
Varges, destinadas a ter eficácia externa. 
 
Informação n.º 1076/GCRPP/NB/02 de 2002/08/27 - 
Escolha de Procedimento Prévio, para aquisição de 
um lanche para 1500 pessoas, no âmbito da 
realização do IV Peddy Paper Abraço Global. 
Despacho: Autorizo nos termos propostos. 
Data de despacho: 2002.09.04 
 
Informação n.º 1086/GCRPP/NB/02 de 2002.09.13 - 
Escolha de Procedimento Prévio, para aquisição de 
canetas, panamás e sacos de pano. 
Despacho: Concordo e autorizo a realização da 
despesa e o procedimento proposto. 
Data de despacho: 2002.09.04 
 
 
 
Decisões tomadas pela Dra. Graça Teixeira 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €372,96 (Trezentos e 
Setenta e Dois Euros e Noventa e Seis Cêntimos) à 
empresa ODIVELGEST - Gestão de Equipamento, 
E.M., referente ao serviço de cattering para as 
Reuniões de Câmara Municipal de Odivelas, 
conforme proposto na informação  n.º 
1003/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/07/29 
 
Autorização de pagamento da quantia de €102,20 
(Cento e Dois Euros e Vinte Cêntimos) à PSP de 
Lisboa - Divisão de Loures - 71º Esquadra de 
Odivelas., referente ao serviço de policiamento 
para as “Marchas Populares”, conforme proposto 
na informação  nº1039/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/07/29 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €2.225,30 (Dois e Duzentos e Vinte e 
Cinco Euros e Trinta Cêntimos) à empresa Ponto e 
Recta - Artes Gráficas, Lda., referente à impressão 
de 2000 brochuras para a campanha de “Prevenção 
do Cancro da Pele, conforme proposto na 
informação nº1049/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/07/29 
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Autorização de pagamento da quantia de €4.938,50 
(Quatro mil novecentos e trinta e oito euros e 
cinquenta cêntimos ) à empresa Ponto e Recta - 
Artes Gráficas Lda.,” referente a setenta mil 
folhetos para a iniciativa “Feira do Ambiente” 
conforme proposto na informação n.º 
1052/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/07/30 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €293,23 (Duzentos e Noventa e Três 
Euros e Vinte e Três Cêntimos) à empresa 
Invesmeios - Sociedade Investimentos em Meios 
Publicitários, Lda., referente ao serviço de 
divulgação da iniciativa “Viver o Teatro”, 
conforme proposto na informação n.º 
1057/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €142,80 (Cento e Quarenta e Dois Euros 
e Oitenta Cêntimos) à empresa Imprime - 
Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente ao 
serviço de impressão de cinco fotografias 
institucionais conforme proposto na informação n.º 
1060/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de abertura do procedimento 
administrativo da quantia de €3.034,50 (Três mil e 
Trinta e Quatro Euros e Cinquenta  Cêntimos) à 
empresa  Ponto e Recta - Artes Gráficas, Lda., 
referente ao serviço de impressão de material de 
divulgação para o “IV Peddy Paper - Abraço 
Global”, conforme proposto na informação n.º 
1069/GCRPP/MF/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €605,71 (Seiscentos e Cinco Euros e 
Setenta e Um Cêntimos) à empresa PRENSA - 
Artes Gráficas, Lda., referente ao serviço de 
impressão de mil setecentos e cinquenta bilhetes 
para a iniciativa “Largo das Melodias”, conforme 
proposto na informação n.º 1078/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/06 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €1.618,40 (Mil Seiscentos e Dezoito 
Euros e Quarenta Cêntimos) à empresa Grafisol, 
Artes Gráficas - Edições e Papelaria, Lda., referente 
ao serviço de impressão de 70.000 Avisos à 
População, conforme proposto na informação n.º 
1079/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/06 

Autorização de pagamento da quantia de €1.794,52 
(Mil Setecentos e Noventa e Quatro Euros e 
Cinquenta e Dois Cêntimos) à empresa Casa das 
Bandeiras - Central de Bandeiras, Lda., referente à 
aquisição de bases de mármore, hastes de madeira 
e bandeiras, conforme proposto na informação n.º 
1080/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/06 
 
Autorização de abertura de procedimento 
administrativo da quantia de €1.250,00 (Mil 
Duzentos e Cinquenta Euros) à empresa Proluisom 
- Som, Luz e Audivisuais Produção de 
Espectáculos, referente à contratação de um grupo 
musical para a iniciativa “IV Peddy Paper”, 
conforme proposto na informação n.º 
1083/GCRPP/PM/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de abertura de procedimento 
administrativo da quantia de €3.500,00 (Três Mil e 
Quinhentos Euros) à empresa Ponto e Recta – 
Artes Gráficas, Lda., referente à aquisição de capas 
de plásticas para a iniciativa “IV Peddy Paper 
Abraço Global”, conforme proposto na informação 
n.º 1084/GCRPP/SM/02. 
Data: 2002/09/04 
 
Autorização de pagamento da quantia de €1.780,71 
(Mil Setecentos e Oitenta Euros e Setenta e Um 
Cêntimos) à empresa de Nuno José Xavier Martins 
referente aos serviços de audio, conforme proposto 
na informação n.º 1087/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/06 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €630,70 (Seiscentos e Trinta Euros e 
Setenta Cêntimos) à empresa Prensa - Artes 
Gráficas, referente aos serviço impressão e à 
realização de Autocolantes para a inauguração do 
Consultório veterinário Municipal, conforme 
proposto na informação n.º 1089/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/05 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €178,07 (Cento e Setenta e Oito Euros e 
Sete  Cêntimos) à empresa STAFF - Audio Visuais, 
Lda., referente ao serviço de aluguer de microfones 
para a iniciativa PADEFE, conforme proposto na 
informação n.º 1090/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de pagamento da quantia de €738,99 
(Setecentos e Trinta e Oito Euros e Noventa e Nove 
Cêntimos) à empresa PRENSA - Artes Gráficas, 
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Lda., referente ao serviço de reimpressão de 
autocolantes, conforme proposto na informação n.º 
1093/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de pagamento da quantia de €1.380,16 
(Mil Trezentos e Oitenta Euros e Dezasseis 
Cêntimos) à empresa Expandimac – Publicidade, 
Imagem e Serviço, Lda., referente à aquisição de 
serigrafias de Molina, conforme proposto na 
informação n.º 1094/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/06 
 
Autorização de pagamento da quantia de €831,81 
(Oitocentos e Trinta e Um Euros e Oitenta e Um 
Cêntimos) à empresa Astúcia - Artes Gráficas, 
Lda., referente à aquisição de monofolhas para o 
III Torneio Sub-23 conforme proposto na 
informação n.º 1095/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de pagamento da quantia de €2.433,55 
(Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Três Euros e 
Cinquenta e Cinco Cêntimos) à empresa Imprime - 
Seringaria e Artes Gráficas, Lda., referente ao 
serviço de mobiliário urbano, conforme proposto 
na informação n.º 1096/GCRPP/NB/02.  
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior  
pagamento da quantia de €499,52 (Quatrocentos e 
Noventa de Nove Euros e Cinquenta e Dois 
Cêntimos) à empresa Açúcar & Canela - Art & 
Doce, referente ao serviço de cattering para o 
auditório do CAELO, conforme proposto na 
informação n.º 1097/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/06 
 
Autorização de pagamento da quantia de €200,00 
(Duzentos Euros) à empresa GRAVATE de Vasco 
Gonçalves Costa, referente à aquisição de placa de 
alumínio para a EB de 2º e 3º ciclos da Pontinha, 
conforme proposto na informação n.º 
1100/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €1.142,40 (Mil Cento e 
Quarenta e Dois Euros e Quarenta Cêntimos) à 
empresa ALUSIVA – Espectáculos de Isabel 
Oliveira., referente ao serviço de cattering para o 
porto de honra da Sessão Extraordinária da AM 
Evocativa do 25 de Abril, conforme proposto na 
informação n.º 1101/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/09 

Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €589.05 (Quinhentos e 
Oitenta e nove Euros e Cinco Cêntimos) à empresa 
Público - Comunicação Social, S.A., referente ao 
serviço de divulgação de anúncio relacionado com 
a Ampliação da sala polivalente da EB1/J1 nº2 de 
Famões, conforme proposto na informação  n.º 
1102/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/10 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €931,90 (Novecentos e 
Trinta e Um Euros e Noventa Cêntimos) à empresa 
Astúcia - Artes Gráficas, Lda., referente à 
impressão de 150 desdobráveis para a iniciativa 
“Notas Musicais”, conforme proposto na 
informação n.º 1104/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €931,90 (Novecentos e Trinta e Um 
Euros e Noventa Cêntimos) à empresa Astúcia - 
Artes Gráficas, Lda., referente à impressão de 150 
desdobráveis para a iniciativa “Notas Musicais”, 
conforme proposto na informação n.º 
1105/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de pagamento da quantia de €1.243.55 
(Mil Duzentos e Quarenta e Três Euros e 
Cinquenta e Cinco Cêntimos) à empresa Astúcia- 
Artes Gráficas, Lda., referente ao serviço de 
impressão de monofolhas e de cartazes, conforme 
proposto na informação n.º 1106/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/06 
 
Autorização de pagamento da quantia de €2.008,13 
(Dois Mil e Oito Euros e Treze Cêntimos) à 
empresa Expandimac - Publicidade, Imagem e 
Serviço, Lda., referente à aquisição de 450 azulejos 
alusivos ao Bairro Casal de S. Sebastião, conforme 
proposto na informação n.º 1110/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/10 
 
Autorização de pagamento da quantia de €195,95 
(Cento e Noventa e Cinco Euros e Noventa e Cinco 
Cêntimos) à empresa Florista do Jardim do 
Cruzeiro, referente à aquisição de sete ramos de 
flores para a iniciativa “Marchas Populares”, 
conforme proposto na informação n.º 
1111/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
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Autorização de pagamento da quantia de €180,05 
(Cento e Oitenta Euros e Cinco Cêntimos) à 
empresa António ferreira da Silva & Filho, Lda., 
referente à aquisição de uma placa de mármore 
para a Legalização do Bairro Casal S. Sebastião, 
conforme proposto na informação n.º 
1112/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €136,52 (Cento e Trinta e 
Seis Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos) à 
empresa Astúcia - Artes Gráficas, Lda., referente à 
aquisição de três capas para a Legalização do 
Bairro Casal S. Sebastião, conforme proposto na 
informação n.º 1113/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €1.999,20 (Mil 
Novecentos e Noventa e Nove Euros e Vinte 
Cêntimos) à empresa Astúcia - Artes Gráficas, 
Lda., referente ao serviço de impressão de cartazes 
e folhetos para a iniciativa “II Mostra de Teatro 
Escolar”, conforme proposto na informação n.º 
1114/GCRPP/NB/02.  
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €602,24 (Seiscentos e 
Dois Euros e Vinte e Quatro Cêntimos) à empresa 
Ivesmeio – Sociedade Investimentos em Meios 
Publicitários, Lda., referente ao serviço de 
divulgação da iniciativa “II Mostra de Teatro 
Escolar”, conforme proposto na informação n.º 
1115/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €803,25 (Oitocentos e 
Três Euros e Vinte e Cinco Cêntimos) à empresa 
STAFF - Audio Visuais, Lda., referente ao serviço 
de contratação de técnico e equipamento de som 
para a iniciativa “Prevenir em Colecção”, conforme 
proposto na informação n.º 1116/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €432,90 (Quatrocentos e 
Trinta e Dois Euros e Noventa Cêntimos) à 
empresa Edições Vento Novo, Lda, referente ao 
serviço de divulgação da iniciativa “Viver o 
Teatro”, conforme proposto na informação n.º 
1117/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 

Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €33,60 (Trinta e Três 
Euros e Sessenta Cêntimos) à empresa Florista 
Jardim do Cruzeiro., referente à aquisição de ramo 
de flores, conforme proposto na informação n.º 
1118/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €890,36 (Oitocentos e 
Noventa Euros e Trinta e Seis Cêntimos) à empresa 
Rodipress - Edição e Prestação de Serviço 
Unipessoal, Lda., referente ao serviço de 
divulgação relacionada com a deliberação da 5ª 
Reunião Ordinária, conforme proposto na 
informação n.º 1119/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €4.406,00 (Quatro Mil e Quatrocentos  e 
Seis Euros) à empresa Ponto e Recta – Artes 
Gráficas, Lda., referente ao serviço de 
fornecimento de 150 capas plásticas para a 
iniciativa “IV Peddy Paper Abraço Global”, 
conforme proposto na informação n.º 
1120/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/12 
 
Autorização de compromisso e posterior 
pagamento da quantia de €310,80 (Trezentos e Dez 
Euros e Oitenta Cêntimos) à empresa Sector Mais - 
Serv. Glob. Alimentação, Lda., referente ao serviço 
de fornecimento de lanches para a acção de 
sensibilização “Saúde Sénior”, conforme proposto 
na informação n.º 1121/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/12 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €5.295,50 (Cinco Mil e Duzentos s 
Noventa e Cinco Euros e Cinquenta Cêntimos) à 
empresa Ponto e Recta - Artes Gráficas, Lda., 
referente ao serviço de fornecimento de material 
promocional para a iniciativa “IV Peddy Paper 
Abraço Global”, conforme proposto na informação 
n.º 1122/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/09 
 
Autorização da abertura de procedimento 
administrativo da quantia de €214,20 (Duzentos e 
Catorze Euros e Vinte Cêntimos) à empresa LX 
Corte - Consultadoria , Decoração e Publicidade, 
Lda., referente ao serviço de produção e impressão 
de lona para a iniciativa “Semana do Deficiente - 
Colóquio - Para uma vida adulta da pessoa com 
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deficiência”, conforme proposto na informação n.º 
1125/GCRPP/MF/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de cabimento, compromisso e 
pagamento da quantia de €314,16 (Trezentos e 
Catorze Euros e Dezasseis Cêntimos) à empresa 
Presslivre - Imprensa Livre, Lda., referente à 
publicação de dois editais relacionados com o 
Processo 1879/D e Processo 17286/OS/OC, 
conforme proposto na informação n.º 
1128/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de pagamento da quantia de €214,20 
(Duzentos e Catorze Euros e Vinte Cêntimos) à 
empresa Público - Comunicação Social, S.A., 
referente à publicação de anúncio acerca da 
“Discussão Pública do PDM” conforme proposto 
na informação n.º 1131/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €527,32 (Quinhentos e Vinte e Sete 
Euros e Trinta e Dois Cêntimos) à empresa 
Papelaria Lina - Graça & Henrique Cabral, Lda., 
referente à aquisição de jornais no mês de Junho e 
Julho conforme proposto na informação n.º 
1132/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/25 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €344,24 (Trezentos e Quarenta e Quatro 
Euros e Vinte e Quatro Cêntimos) à empresa 
Rodipress - Edições e Prestação de Serviço 
Unipessoal, Lda., referente à inserção publicitária 
de dois editais do Proc.1879/D e 17.286/OS/OC no 
jornal “Nova Odivelas” conforme proposto na 
informação n.º 1133/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €702,10 (Setecentos e Dois Euros e Dez  
Cêntimos) à empresa Lxcorte - Consultoria, 
Decoração e Publicidade, Lda., referente à 
produção e impressão de duas lonas/faixas para a 
iniciativa  da “Legalização do Bairro Casal de S.  
Sebastião conforme proposto na informação  n.º 
1134/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/10/03 
 
Autorização de adjudicação e compromisso da 
quantia de €35,70 (Trinta e Cinco Euros e Setenta 
Cêntimos) à empresa EXPANDIMAC - 
Publicidade, Imagem e Serviços, Lda., referente à 

encadernação de um livro de prestígio com 
Poemas de António Coelho de Matos conforme 
proposto na informação n.º 1135/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €188,95 (Cento e Oitenta e Oito Euros e 
Noventa e Cinco Cêntimos) à empresa Papelaria 
Henriquina, referente ao fornecimento de jornais 
diários conforme proposto na informação n.º 
1136/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/25 
 
Autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento da quantia de €972,67 
(Novecentos e Setenta e Dois Euros e Sessenta e 
Sete Cêntimos) à empresa Florista Jardim do 
Cruzeiro de Benilde de Jesus Lourenço F. F. Brás., 
referente à decoração de flores naturais para 
Quinta da Memória nos meses Junho e Julho 
conforme proposto na informação n.º 
1138/GCRPP/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de adjudicação, compromisso e 
pagamento da quantia de €1.487,50 (Mil 
Quatrocentos e Oitenta e Sete Euros e Cinquenta 
Cêntimos) à empresa PROLUISOM - Som, Luz, 
Audiovisual, Lda. referente à contratação de um 
grupo musical para actuar na iniciativa “IV Peddy 
Paper” conforme proposto na informação  n.º 
1139/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/09/18 
 
Autorização de cabimento, compromisso e 
pagamento da quantia de €428,40 (Quatrocentos e 
Vinte e Oito Euros e Quarenta Cêntimos) à 
empresa Público - Comunicação Social, Lda., 
referente à publicação de dois Editais do Processo 
1879/D e Processo 1786/OS/OC conforme proposto 
na informação n.º 1142/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/19 
 
Autorização de adjudicação e compromisso da 
quantia de €187,00 (Cento e Oitenta Sete Euros) à 
empresa EXPANDIMAC - Publicidade, Imagem e 
Serviços, Lda., referente à aquisição de três 
molduras para a iniciativa “III Encontro de 
Bandas” conforme proposto na informação n.º 
1167/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de pagamento à empresa LxCorte - 
Consultoria, Decoração e Publicidade, Lda., 
referente à produção e impressão de K-Line 
conforme proposto na informação n.º 
1179/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/09/24 
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Autorização de adjudicação e compromisso da 
quantia de €263,24 (Duzentos e Sessenta e Três 
Euros e Vinte e Quatro Cêntimos) à empresa 
MAFER - Produções Artísticas, referente à 
concepção de manual do Logotipo da Divisão 
Municipal de Veterinária conforme proposto na 
informação n.º 1147/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de pagamento da quantia de €2.433,55 
(Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Euros e 
Cinquenta e Cinco Cêntimos) à empresa IMPRIME 
- Serigrafia e Artes Gráficas, Lda., referente à 
impressão de cartaz para a iniciativa 
“Comemoração do 25 de Abril 2002” conforme 
proposto na informação n.º 1151/GCRPP/AC/02. 
Data: 02/09/24 
 
Autorização de pagamento da quantia de €984,13 
(Novecentos e oitenta e Quatro Euros e Treze 
Cêntimos) à empresa IMPRIME - Serigrafia e Artes 
Gráficas, Lda., referente à concepção de um cartaz 
- Mupi para a iniciativa “Saúde Sénior” conforme 
proposto na informação n.º 1153/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €56,00 (Cinquenta e Seis Euros) à 
empresa Florista Jardim do Cruzeiro de Benilde de 
Jesus Lourenço Fraga Fernandes Brás, referente à 
aquisição de dois bouquets de flores para a 
iniciativa “Notas Musicais” conforme proposto na 
informação n.º 1154/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/10/23 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €67,20 (Sessenta e Sete Euros e Vinte 
Cêntimos) à empresa Florista Jardim do Cruzeiro 
de Benilde de Jesus Lourenço F. F. Brás, referente à 
aquisição de um arranjo presidencial para a 
tomada de Posse dos Dirigentes conforme 
proposto na informação n.º 1157/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/10/23 
 
Autorização de cabimento, compromisso e 
pagamento da quantia de €146,25 (Cento e 
Quarenta e Seis Euros e Vinte e Cinco Cêntimos) à 
empresa Florista Jardim do Cruzeiro de Benilde de 
Jesus Lourenço F. F. Brás, referente à aquisição de 
cinco bouquets de flores para a iniciativa do “Viver 
o Teatro – III Encontro de Teatro de Odivelas” 
conforme proposto na informação n.º 
1160/GCRPP/HR/02. 
Data: 2002/10/23 
 

Autorização de cabimento, compromisso e 
pagamento da quantia de €84,00 (Oitenta e Quatro 
Euros) à empresa Florista Jardim do Cruzeiro de 
Benilde de Jesus Lourenço F. F. Brás, referente à 
aquisição de três bouquets de flores para a iniciativa 
do “Dia Internacional da Mulher” conforme 
proposto na informação n.º 1161/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/10/23 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €124,66 (Cento e Vinte e Quatro Euros e 
Sessenta e Seis Cêntimos) à empresa 
EXPANDIMAC - Publicidade, Imagem e Serviços, 
Lda. referente à aquisição de duas molduras para a 
iniciativa do “Colónia de Férias para Idosos” 
conforme proposto na informação  n.º 
1166/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de pagamento da quantia de €178,20 
(Cento e Sessenta e Oito Euros e Vinte Cêntimos) à 
empresa MAFER - Produções Artísticas, referente 
à concepção de um logotipo para a iniciativa 
“Parasitas Internos” conforme proposto na 
informação n.º 1169/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de cabimento, compromisso e 
pagamento da quantia de €210,10 (Duzentos e Dez 
Euros e Dez Cêntimos) à empresa Invesmeios - 
Sociedade Investimentos em Meios Publicitários, 
Lda., referente à divulgação da iniciativa do “Dia 
da Mulher” conforme proposto na informação n.º 
1170/GCRPP/AC/02. 
Data: 02/09/18 
 
Autorização de pagamento da quantia de €212,95 
(Duzentos e Doze Euros e Noventa e Cinco 
Cêntimos) à empresa MAFER - Produções 
Artísticas, referente à concepção de logotipo para a 
iniciativa “Troféu das Colectividades “ conforme 
proposto na informação n.º 1171/GCRPP/AC/02. 
Data: 02/09/24 
 
Autorização de cabimento, compromisso e 
pagamento da quantia de €117,00 (Cento e 
Dezassete Euros ) à empresa Edições Vento Novo, 
Lda. referente à publicação dos preços de 
bilheteira para o Auditório da Póvoa de Santo 
Adrião, conforme proposto na informação n.º 
1172/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/18 
 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29  31 
 

Autorização de pagamento da quantia de €214,20 
(Duzentos e Catorze Euros e Vinte Cêntimos) à 
empresa LxCorte - Consultoria, Decoração e 
Publicidade, Lda., referente à produção e 
colocação de lona para a Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal relacionada com a 
”Evocativa do 25 de Abril” conforme proposto na 
informação n.º 1174/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de pagamento da quantia de €801,36 
(Oitocentos e Um Euros e Trinta e Seis Cêntimos) à 
empresa A3m - Artes Gráficas, Lda., referente à 
impressão de folhetos divulgativos e de 350 
bilhetes para a iniciativa “Filmes & Fitas - Abril 
2002” conforme proposto na informação n.º 
1175/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de pagamento da quantia de €1.009,07 
(Mil e Nove Euros e Sete Cêntimos) à empresa 
A3m - Artes Gráficas, Lda., referente à impressão 
de material de divulgação para a iniciativa 
“Exposição de Pintura “ conforme proposto na 
informação n.º 1176//GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €154,44 (Cento e Cinquenta e Quatro 
Euros e Quarenta e Quatro Cêntimos) à empresa 
Presslivre - Imprensa Livre, S.A. , referente à 
publicação de anúncio para a Prestação de Serviço 
de Limpeza conforme proposto na informação n.º 
1178/GCRPP/HR/02. 
Data: 2002/10/16 
 
Autorização de compromisso da quantia de 
€144,72 (Cento e Quarenta e Quatro Euros e 
Setenta e Dois Cêntimos) à empresa Ponto e Recta - 
Artes Gráficas , referente à aquisição de capas de 
plástico para a iniciativa “Legalização do Bairro 
Novo das Queimadas” conforme proposto na 
informação n.º 1184/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/10/02 
 
Autorização de compromisso da quantia de 
€445,18 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Euros e 
Dezoito Cêntimos) à empresa A3m - Artes 
Gráficas, referente à impressão de dez mil avisos à 
população para a iniciativa “Na Cidade Sem o 
Meu Carro” conforme proposto na informação n.º 
1187/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/20 
 

Autorização de rectificação de compromisso e 
posterior pagamento da quantia de €3.451,00 (Três 
Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Euros) à 
empresa Reinaldo Fernandes Higino - Brindes 
Publicitários, Unipessoal, Lda., referente à 
aquisição de pin’s com o logotipo da CMO vidrado 
para Ofertas Institucionais conforme proposto na 
informação n.º 1189/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de pagamento da quantia de €130,90 
(Cento e Trinta e Quatro Euros e Noventa 
Cêntimos) à empresa LxCorte - Consultoria, 
Decoração e Publicidade, Lda , referente à 
Impressão de um póster para a iniciativa do “VII 
Congresso Internacional de Cidades Educativas” 
conforme proposto na informação n.º 
1190/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/09/24 
 
Autorização de pagamento da quantia de €83,54 
(Oitenta e Três Euros e Cinquenta e Quatro 
Cêntimos) à empresa GRAFISOL - Artes Gráficas, 
Lda, referente à aquisição de monofolhas para o 1º 
Workshop - Diagnóstico de Estado de Ambiente 
do Município de Odivelas conforme proposto na 
informação n.º 1204/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/02 
 
Autorização de rectificação de compromisso e 
posterior pagamento da quantia de €712,29 ( 
Setecentos e Doze Euros e Vinte e Nove Cêntimos) 
à empresa Rectângulo – Publicidade Exterior, SA , 
referente à aquisição de serviços de publicidade 
conforme proposto na informação n.º 
1205/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/02 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €264,69 (Duzentos e Sessenta e Quatro 
Euros e Sessenta e Nove Cêntimos) à empresa Casa 
das Bandeiras - Central de Bandeiras, Lda., 
referente à aquisição de bandeiras para GCRPP 
conforme proposto na informação n.º 
1208/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/03 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €190,40 (Cento e Noventa  Euros e 
Quarenta  Cêntimos) à empresa ABA Design - 
Publicidade e Design, Lda , referente à produção e 
impressão de um painel para a conferencia da 
iniciativa “Saúde Sénior” conforme proposto na 
informação n.º 1212/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/03 
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Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €2.550,00 (Dois Mil Quinhentos e 
Cinquenta Euros) à empresa Ponto e Recta - Artes 
Gráficas, Lda. , referente à impressão de material 
de divulgação para a iniciativa “IV Peddy Paper 
Abraço Global “ conforme proposto na informação 
n.º 1221/GCRPP/NB/02. 
Data: 2002/10/03 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €1.187,14 (Mil Cento e Oitenta e Sete 
Euros e Catorze Cêntimos) à empresa Isabel 
Aguilar , referente à concepção gráfica e paginação 
do Boletim Municipal conforme proposto na 
informação n.º 1224/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/03 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €254,90 (Duzentos e Cinquenta e 
Quatro Euros e Noventa Cêntimos) à empresa 
LxCorte – Consultoria, Decoração e Publicidade, 
Lda., referente à produção e impressão de lona 
para a iniciativa “Semana do Deficiente” – 
Colóquio com o tema “Para uma Nova Qualidade 
de Vida da Pessoa com Deficiência” conforme 
proposto na informação n.º 1234/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/03 
 
Autorização de pagamento da quantia de €2.225,30 
(Dois Mil Duzentos e Vinte e Cinco Euros e Trinta 
Cêntimos) à empresa Ponto e Recta - Artes Gráfica, 
Lda., referente à reedição da Campanha de 
Prevenção do Cancro da Pele conforme proposto 
na informação n.º 1236/GCRPP/JF/02. 
Data: 2002/10/03 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €2.130,10 (Dois Mil e Cento e Trinta 
Euros e Dez Cêntimos) à empresa ASTÚCIA - 
Artes Gráficas, Lda., referente à impressão de cem 
livros de poemas de António Coelho de Matos 
conforme proposto na informação n.º 
1238/GCRPP/JF/02. 
Data: 2002/10/07 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €329,27 (Trezentos e Vinte e Nove 
Euros e Vinte e Sete Cêntimos) à empresa Casa da 
Bandeiras - Central das Bandeiras, Lda., referente à 
aquisição de bases de madeira  e mastros para o 
GCRPP conforme proposto na informação n.º 
1239/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/18 
 

Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €445,18 (Quatrocentos e Quarenta e 
Cinco Euros e Dezoito Cêntimos) à empresa A3m - 
Artes Gráficas, Lda. referente à impressão de cinco 
mil monofolhas para o aviso à população da 
iniciativa “Oficina Domiciliária” conforme 
proposto na informação n.º 1242/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/18 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €155,93 (Cento e Cinquenta e Dois 
Euros e Noventa e Três Cêntimos) à empresa Casa 
das Bandeiras - Central de Bandeiras, Lda., 
referente ao fornecimento de duas bandeiras para 
a Quinta da Memória conforme proposto na 
informação n.º 1251/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/18 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €2.225,30 (Dois Mil duzentos e Vinte e 
Cinco Euros e Trinta Cêntimos) à empresa Ponto e 
Recta - Artes Gráficas, Lda.,  referente à impressão 
de dezassete cartazes para a iniciativa “IV Peddy 
Paper Abraço Global” conforme proposto na 
informação n.º 1252/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/16 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €2.357,39 (Dois Mil Trezentos e 
Cinquenta e Sete Euros e Trinta e Nove Cêntimos) 
à empresa Grafisol - Artes Gráficas, Lda. , referente 
à produção de três mil capas de processos para o 
DFPM conforme proposto na informação n.º 
1253/GCRPP/HR/02. 
Data: 2002/10/16 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €589,05 (Quinhentos e Oitenta e Nove 
Euros e Cinco Cêntimos) à empresa ORLIGRAFE - 
Produções Gráficas, Lda. , referente à impressão de 
cinco mil monofolhas A5 para a Iniciativa “Dia 
Mundial do Turismo - Cortejo Histórico - 
Lançamento da 1ª Pedra do Mosteiro D. Dinis” 
conforme proposto na informação n.º 
1258/GCRPP/HR/02. 
Data: 2002/10/01 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €364,14 (Trezentos e Sessenta e Quatro 
Euros e Catorze  Cêntimos) à empresa 
ORLIGRAFE - Produções Gráficas, Lda. , referente 
à impressão de quinhentos convites para a 
Iniciativa “Dia Mundial do Turismo – Cortejo 
Histórico - Lançamento da 1ª Pedra do Mosteiro D. 
Dinis” conforme proposto na informação n.º 
1271/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/01 
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Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €669,38 (Seiscentos e Sessenta e Nove 
Euros e Trinta e Oito Cêntimos) à empresa 
EXPANDIMAC - Publicidade, Imagem e Serviços, 
Lda. , referente à aquisição de cento e cinquenta 
lembranças para a Legalização do Bairro Novo das 
Queimadas em Famões conforme proposto na 
informação n.º 1273/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/18 
 
Autorização de pagamento da quantia de €291,80 
(Duzentos e Noventa e Um Euros e Oitenta 
Cêntimos) à empresa Televisão Mágica – Produção 
de Filmes, Lda., referente à publicidade de 
divulgação do concelho de Odivelas - ”Folhas das 
Regiões” conforme proposto na informação n.º 
1288/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/18 
 
Autorização de compromisso e reembolso da 
quantia de €6,00 (Seis Euros) à Sr.ª Corália Viçoso 
portadora do n.º de contribuinte 205603882. , 
referente à feitura de chaves universais à empresa 
J. Alves Domingues conforme proposto na 
informação n.º 1289/GCRPP/CV/02. 
Data: 2002/10/18 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €150,92 (Cento e Cinquenta Euros) à 
empresa Sector Mais, referente ao fornecimento de 
lanche para trinta e cinco pessoas para a recepção 
aos Vigilantes Patrulheiros conforme proposto na 
informação n.º 1292/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/18 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €297,50 (Duzentos e Noventa e Sete 
Euros e Cinquenta Cêntimos) à empresa Astúcia - 
Artes Gráficas, Lda., referente à impressão de 270 
certificado para a iniciativa “II Mostra de Teatro 
Escolar” conforme proposto na informação n.º 
1295/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/22 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €1.710,03 (Mil Setecentos e Dez Euros e 
Três Cêntimos) à empresa ABA Design – 
Publicidade e Design, Lda., referente à pré-
impressão e impressão de duzentos exemplares 
das edições “Promoção Saúde Sénior - Doenças 
Respiratórias” para a iniciativa “Saúde Sénior”  
conforme proposto na informação n.º 
1297/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/23 
 

Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €1.199,52 (Mil Cento e Noventa e Nove 
Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos) à empresa 
ABA Design - Publicidade e Design, Lda., referente 
à maquetização, pré-impressão e impressão de 
cento e cinquenta exemplares de certificados 
conforme proposto na informação n.º 
1303/GCRPP/HR/02. 
Data: 2002/10/23 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €128,50 (Cento e Vinte e Oito Euros e 
Cinquenta Cêntimos) à empresa Loja das Prendas, 
Lda., referente ao fornecimento de um arranjo de 
flores secas conforme proposto na informação n.º 
1310/GCRPP/HR/02. 
Data: 2002/10/23 
 
Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €254,90 (Duzentos e Cinquenta e 
Quatro Euros e Noventa Cêntimos) à empresa Lx 
Corte - Consultoria, Decoração e Publicidade, Lda. 
referente à produção e impressão de painel para a 
iniciativa “ 1º Encontro das IPSS do Concelho de 
Odivelas” conforme proposto na informação n.º 
1320/GCRPP/HR/02. 
Data: 2002/10/23 
 
Autorização de compromisso e adiantamento da 
quantia de €210,00 (Duzentos e Dez Euros) à Sr.ª 
Corália Viçoso portadora do n.º. contribuinte 205 
603 882, referente ao almoço para a equipa de 
produção do programa “Horizonte da Memória” 
conforme proposto na informação n.º 
1323/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/22 
 
Autorização de compromisso e pagamento da 
quantia de €34,85 (Trinta e Quatro Euros e Oitenta 
e Cinco Cêntimos) à firma LEN’ANA - Papelaria e 
Tabacaria, Lda. referente à aquisição de jornais de 
divulgação do mês de Maio conforme proposto na 
informação n.º 1356/GCRPP/AC. 
Data: 2002/10/28 
 
Autorização de compromisso e pagamento de 
€45,10 (Quarenta e Cinco Euros e Dez Cêntimos) à 
firma LEN’ANA - Papelaria e Tabacaria, Lda., 
referente à aquisição de jornais de divulgação do 
mês de Abril conforme proposto na informação n.º 
1357/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/28 
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Autorização de compromisso e adjudicação da 
quantia de €375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco 
Euros) a Joaquim Maralhas, referente à 
apresentação da iniciativa “II Semana do Idoso” 
conforme proposto na informação n.º 
1362/GCRPP/AC/02. 
Data: 2002/10/28 

 
 
 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, José Esteves, 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Processos com aplicação de coima: 
 
Processo n.º 221/SCO/01 
Nome: Luís João Passos Leite Neves 
Valor da coima: €500,00 
Data de decisão: 2002.10.30 
 
Processo n.º 265/SCO/02 
Nome: Horácio de Jesus 
Valor da coima: €700,00 
Data de decisão: 2002.10.29 
 
Processo n.º 547/SCO/00 
Nome: Vídeo telas, Lda. 
Valor da coima: €3.000,00 
Data de decisão: 2002.10.30 
 
Processo n.º 519/SCO/00 
Nome: Henrique Carriço 
Valor da coima: €1.250,00 
Data de decisão: 2002.11.06 
 
Processo n.º 20/SCO/01 
Nome: Manuel Carvalho 
Valor da coima: €1.000,00 
Data de decisão: 2002.11.13 
 
Processo n.º 76/SCO/02 
Nome: Luís João Passos Leite Neves 
Valor da coima: €750,00 
Data de decisão: 2002.11.11 
 
Processo n.º 131/SCO/01 
Nome: Augusto Cardoso Lopes 
Valor da coima: €3.490,00 
Data de decisão: 2002.11.07 

Processo n.º 272/SCO/02 
Nome: Maria Elizabete Cardoso Nunes 
Valor da coima: €49,00 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 285/SCO/02 
Nome: Muhammad Fiaz 
Valor da coima: €49,00 
Data de decisão: 2002.11.18 
Processo n.º 288/SCO/02 
Nome: Cipriano do Nascimento Vasconcelos 
Valor da coima: €200,00 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 294/SCO/02 
Nome: José de Campos Paiva 
Valor da coima: €1.000,00 
Data de decisão: 2002.11.11 
 
Processo n.º 392/SCO/00 
Nome: João Cerqueira 
Valor da coima: €1.000,00 
Data de decisão: 2002.11.07 
 
Processo n.º 395/SCO/00 
Nome: Hortense Delgado Geraldo 
Valor da coima: €500,00 
Data de decisão: 2002.11.11 
 
Processo n.º 398/SCO/00 
Nome: Maria de Lurdes Costa Tamborino R. 
Santana 
Valor da coima: €2.500,00 
Data de decisão: 2002.11.12 
 
Processo n.º 419/SCO/02 
Nome: Mário Augusto Araújo 
Valor da coima: €550,00 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 446/SCO/02 
Nome: Irene Maria Tavares Garcia 
Valor da coima: €30,00 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 448/SCO/02 
Nome: António João da Silva Monte 
Valor da coima: €30,00 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 317/SCO/02 
Nome: Bento Lobato Quaresma 
Valor da coima: €550,00 
Data de decisão: 2002.11.18 
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Processo n.º 232/SCO/02 
Nome: Maria Odete Simões Ferrão Maravilha 
Valor da coima: €49,00 
Data de decisão: 2002.10.04 
 
Processo n.º 145/SCO/01 
Nome: Augusto Ramos Assunção 
Valor da coima: €18.000,00 
Data de decisão: 2002.11.20 
Processo n.º 507/SCO/00 
Nome: Albino Machado Alves 
Valor da coima: €1.500,00 
Data de decisão: 2002.11.20 
 
Processo n.º 545/SCO/00 
Nome: António Dias Sousa 
Valor da coima: €1.000,00 
Data de decisão: 2002.11.20 
 
Processo n.º 548/SCO/00 
Nome: António Gonçalves Correia 
Valor da coima: €1.500,00 
Data de decisão: 2002.11.20 
 
Processo n.º 556/SCO/00 
Nome: Joaquim Rodrigues 
Valor da coima: €5.000,00 
Data de decisão: 2002.11.20 
 
Processo n.º 441/SCO/00 
Nome: João António Vaz 
Valor da coima: €5.000,00 
Data de decisão: 2002.11.28 
 
Processo n.º 482/SCO/00 
Nome: José Martins Simões 
Valor da coima: €1.000,00 
Data de decisão: 2002.11.28 
 
Processo n.º 525/SCO/00 
Nome: Vitor Manuel Barros Vicente Salvador 
Valor da coima: €2.500,00 
Data de decisão: 2002.11.22 
 
Processo n.º 575/SCO/00 
Nome: Carlos Branco Fonseca 
Valor da coima: €750,00 
Data de decisão: 2002.11.26 
 
Processo n.º 446/SCO/00 
Nome: José Manuel Costa e Silva 
Valor da coima: €2.500,00 
Data de decisão: 2002.11.29 
 
 

Processo n.º 245/SCO/00 
Nome: Jacinto António Alves Cotrim 
Valor da coima: €500,00 
Data de decisão: 2002.12.04 
 
Processo n.º 477/SCO/00 
Nome: Micau - Indústrias Alimentares e Comércio 
Geral, S.A. 
Valor da coima: €500,00 
Data de decisão: 2002.12.05 
Processo n.º 491/SCO/00 
Nome: José Maria Gaspar 
Valor da coima: €500,00 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
Processo n.º 509/SCO/00 
Nome: Carlos Manuel Antunes 
Valor da coima: €250,00 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
Processo n.º 553/SCO/00 
Nome: Invade - Investimentos Imobiliários, Lda. 
Valor da coima: €1.500,00 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
Processo n.º 554/SCO/00 
Nome: Silvino Charrua Pereira 
Valor da coima: €1.500,00 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
Processo n.º 558/SCO/00 
Nome: Bernardino Chaves Faustino 
Valor da coima: €750,00 
Data de decisão: 2002.12.10 
 
 
Processos enviados para execução: 
 
Processo n.º 250/SCO/99 
Nome: Paulo Jorge Jesus Antunes 
Data de decisão: 2002.10.25 
 
Processo n.º 405/SCO/00 
Nome: Maria Manuela Ribeiro Martins 
Data de decisão: 2002.10.25 
 
Processo n.º 175/SCO/98 
Nome: Pereira & Marques, Lda. 
Data de decisão: 2002.11.05 
 
Processo n.º 113/SCO/00 
Nome: Francisco Hipólito dos Reis Semedo 
Data de decisão: 2002.12.13 
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Processo n.º 384/SCO/00 
Nome: “La Maison du Café” - Cafetaria & Pastelaria 
Data de decisão: 2002.11.13 
 
Processo n.º 118/SCO/01 
Nome: Mário João dos Santos Tavares de Almeida 
Data de decisão: 2002.11.26 
 
Processo n.º 183/SCO/01 
Nome: Fodé Camara 
Data de decisão: 2002.11.26 
Processo n.º 460/SCO/99 
Nome: Jovidura 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
Processo n.º 466/SCO/99 
Nome: Jovidura 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
Processo n.º 557/SCO/99 
Nome: Maria Lucilia Azevedo Santos Patricio 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
Processo n.º 780/SCO/98 
Nome: António Dias Sousa 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
 
Processos com aplicação de admoestação: 
 
Processo n.º 174/SCO/01 
Nome: Fernando Bernardino Catita 
Data de decisão: 2002.10.28 
 
Processo n.º 549/SCO/00 
Nome: Joaquim António Serra Ventura 
Data de decisão: 2002.11.05 
 
 
Processos arquivados por pagamento: 
 
Processo n.º 341/SCO/02 
Nome: Manuel Sousa Seguro 
Data de decisão: 2002.10.28 
 
Processo n.º 354/SCO/02 
Nome: José Eduardo Martins Espírito Santo 
Data de decisão: 2002.10.28 
 
Processo n.º 395/SCO/02 
Nome: Teresa Paula Nascimento Gomes de Sousa 
Data de decisão: 2002.10.28 
 
 
 

Processo n.º 495/SCO/99 
Nome: Mário José da Silva Araújo 
Data de decisão: 2002.10.25 
 
Processo n.º 991/SCO/98 
Nome: Ilda Maria Brito Neves 
Data de decisão: 2002.10.28 
 
Processo n.º 498/SCO/98 
Nome: Barbosa & Pereira, Lda. 
Data de decisão: 2002.11.05 
 
 
Processo n.º 173/SCO/01 
Nome: João Batista de Oliveira 
Data de decisão: 2002.12.13 
 
Processo n.º 174/SCO/01 
Nome: Fernando Bernardino Catita 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 232/SCO/02 
Nome: Maria Odete Simões Ferrão Maravilha 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 255/SCO/02 
Nome: “Futupsi” 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 334/SCO/02 
Nome: Arlindo Oliveira Botelho 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 416/SCO/02 
Nome: Joaquim Moreira Vieira 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 428/SCO/02 
Nome: Rui Fernando Barroso Pereira Ferraz de 
Macedo 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 90/SCO/02 
Nome: Vitor Augusto Saraiva 
Data de decisão: 2002.11.27 
 
Processo n.º 116/SCO/98 
Nome: José Miguel 
Data de decisão: 2002.11.27 
 
Processo n.º 321/SCO/02 
Nome: Rafael de Jesus da Anunciação Adrião 
Data de decisão: 2002.11.26 
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Processo n.º 453/SCO/02 
Nome: Café Restaurante “Casa dos Pipis” 
Data de decisão: 2002.11.22 
 
Processo n.º 549/SCO/00 
Nome: Joaquim António Serra Ventura 
Data de decisão: 2002.11.27 
 
Processo n.º 447/SCO/99 
Nome: José Teixeira Luís 
Data de decisão: 2002.11.29 
 
Processo n.º 322/SCO/02 
Nome: António Henriques da Silva 
Data de decisão: 2002.12.04 
Processo n.º 448/SCO/02 
Nome: António João da Silva Monte 
Data de decisão: 2002.12.02 
 
Processo n.º 259/SCO/02 
Nome: Porta Larga (Manuel Pereira Cardoso) 
Data de decisão: 2002.12.02 
 
Processo n.º 524/SCO/00 
Nome: António Manuel Mendes 
Data de decisão: 2002.12.05 
 
Processo n.º 446/SCO/02 
Nome: Irene Maria Tavares Garcia 
Data de decisão: 2002.12.05 
 
Processo n.º 398/SCO/00 
Nome: Maria de Lurdes Costa Tamborino Ribeiro 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
 
Processos arquivados por despacho: 
 
Processo n.º 657/SCO/96 
Nome: José Manuel Antunes Marques Ferreira 
Data de decisão: 2002.10.31 
 
Processo n.º 145/SCO/00 
Nome: Vitor Abel Galveias da Conceição Mendes 
Reis 
Data de decisão: 2002.11.04 
 
Processo n.º 249/SCO/00 
Nome: José Mário Almeida Carvalho 
Data de decisão: 2002.11.04 
 
Processo n.º 176/SCO/01 
Nome: Orlando Ramos da Silva Oliveira 
Data de decisão: 2002.11.18 
 

Processo n.º 183/SCO/00 
Nome: Francisco Mendonça 
Data de decisão: 2002.11.12 
 
Processo n.º 445/SCO/00 
Nome: Paulo Jorge dos Santo Sousa 
Data de decisão: 2002.11.12 
 
Processo n.º 468/SCO/02 
Nome: Desconhecido 
Data de decisão: 2002.11.18 
 
Processo n.º 486/SCO/96 
Nome: Augusto Rita Marques 
Data de decisão: 2002.11.12 
Processo n.º 248/SCO/02 
Nome: Maria Augusta Vieira 
Data de decisão: 2002.11.29 
 
Processo n.º 248/SCO/02 
Nome: Maria Augusta Vieira 
Data de decisão: 2002.11.29 
 
Processo n.º 448/SCO/99 
Nome: Diocleciano Camelo 
Data de decisão: 2002.12.03 
 
Processo n.º 518/SCO/00 
Nome: Laurentino Agostinho de Almeida 
Data de decisão: 2002.12.05 
 
Processo n.º 525/SCO/00 
Nome: Vitor Manuel Barros Vicente Salvador 
Data de decisão: 2002.12.09 
 
 
Processos para pagamento em prestações: 
 
Processo n.º 107/SCO/02 
Nome: Carlos António Geral do Lourenço 
Valor da coima: €1.247,00 (doze prestações) 
Data de decisão: 2002.10.25 
 
Processo n.º 481/SCO/00 
Nome: Fernando Jorge da Silva Rodrigues 
Valor da coima: €1.500,00 (doze prestações) 
Data de decisão: 2002.10.31 
 
Processo n.º 487/SCO/00 
Nome: Cristóvão de Jesus Ferreira 
Valor da coima: €4.500,00 (dezoito prestações) 
Data de decisão: 2002.04.11 
 
Processo n.º 230/SCO/02 
Nome: Fernando Maria Lourenço 
Valor da coima: €750,00 (dez prestações) 
Data de decisão: 2002.11.11 
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Processo n.º 255/SCO/00 
Nome: Luís Bernardo Pessoa Medeiros 
Valor da coima: €748,00 (dezoito prestações) 
Data de decisão: 2002.11.13 
 
Processo n.º 85/SCO/02 
Nome: Miguel Assunção Ramos 
Valor da coima: €540,00 (doze prestações) 
Data de decisão: 2002.12.13 
 
Processo n.º 20/SCO/01 
Nome: Manuel Carvalho 
Valor da coima: €1.000,00 (dez prestações) 
Data de decisão: 2002.12.04 
 
 
Processos para enviados para recurso: 
 
Processo n.º 403/SCO/00 
Nome: Luís Manuel da Conceição Mateus 
Data de decisão: 2002.12.04 
 
Processo n.º 488/SCO/00 
Nome: Nuno Félix Barreira Gonçalves 
Data de decisão: 2002.12.04 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora, Dra. 
Natália Santos, destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Assunto: Empreitada de reparação/reabilitação do 
fogo municipal sito no Bairro Olival do Pancas, 
lote 58, r/c B, Pontinha, no valor de €3.707,10, nos 
termos da informação n.º 75/DMH/DPRH/PV de 
15.10.2002 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
cabimento. 
Data de despacho: 28.10.2002 
 
Assunto: Polidesportivo do Bairro Olival do 
Pancas. Aquisição de material desportivo no valor 
de €4.000,00, nos termos da informação n.º 
144/DMH/ASS/02 de 22.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 28.10.2002 
 
Assunto: Polidesportivo do Bairro Olival do 
Pancas. Aquisição de Mobiliário para as 
instalações, no valor de €600,00, nos termos da 
informação n.º  145/DMH/ASS/02 de 24.20.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 28.10.2002 

Assunto: Empreitada de reparação de candeeiros 
de iluminação pública e torres de iluminação do 
campo de jogos do recinto polidesportivo sito no 
Bairro Olival do Pancas, Pontinha, no valor de 
€4.844,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 82/DMH/DPRH/PV 
de 28.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 29.10.2002 
 
Assunto: Polidesportivo do Bairro Olival do 
Pancas. Aquisição de equipamento para lavagem 
do recinto, no valor de €430,00, nos termos da 
informação n.º 146/DMH/ASS/02 de 24.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 29.10.2002 
 
Assunto: Realização de estudo acerca das 
necessidades de formação profissional dos 
residentes no parque habitacional municipal. 
Pagamento a duas estudantes pela aplicação de 
inquéritos à população, no valor de €1,000,00, nos 
termos da informação n.º 19/DMH/SEPC/JA/MS de 
17.10.2002 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. Ao DFA/DF, para compromisso. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Pagamento de factura n.º 2951/2003 à 
Residência Vieira, no valor de € 51,00, nos termos 
da informação n.º 36/DMH/DGS/CB de 10.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. Ao DFA/DF, para compromisso e 
pagamento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Atribuição de subsídio anual ao Instituto 
de Apoio à Criança no valor de €997,60, nos termos 
da informação n.º 12/DMH/SIS/B de 11.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento 
da comparticipação municipal do PER Famílias a 
Maria António Seixas, no valor de €3.492,58, nos 
termos da informação n.º 42/DMH/SEPC/JPS/02 de 
24.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
compromisso e pagamento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
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Assunto: Casal da Amorosa, ficha PER n.º 
77.0001.01. Agregado familiar com alternativa 
habitacional, nos termos da informação n.º 
21/DGS/SIS/GIS/LP/02 de 17.10.2002 
Despacho: De acordo. Proceder à exclusão do PER. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Polidesportivo do Bairro Olival do 
Pancas. Aquisição de Equipamento para os 
Balneários, no valor de €5.000,00, nos termos da 
informação n.º 149/DMH/ASS/02 de 29.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Obras de reparação no fogo sito na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 39, 1º Esqº e R/c Dtº, Olival 
Basto, no valor de €3.835,85, nos termos da 
informação n.º 83/DMH/DPRH/GL de 29.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Reabilitação do fogo municipal sito na 
Rua Vitorino Nemésio, n.º 3, 2º Dto, Quinta da 
Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no valor de 
€2.297,63, nos termos da informação n.º 
88/DMH/DPRH/GL de 30.10.2002 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Fornecimento de loiças sanitárias para o 
fogo municipal sito na Rua Fernão Lopes, n.º 4, 2º 
Esq., Póvoa de Santo Adrião, no valor de €261,00, 
nos termos da informação n.º 87/DMH/DPRH/GL 
de 20.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Reparação de emergência no fogo 
municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 1 - 2º 
Dto., Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de €840,08, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, nos termos da informação n.º 
89/DMH/DPRH/GL de 30.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento definitivo. Ao DFA/DP, para 
compromisso. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Empreitada de reparação/reabilitação d 
fogo municipal sito na Avª Ary dos Santos, casa n.º 
3, Qta. das Pretas, Famões, no valor de €272,00, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 
da informação n.º 73/DMH/DPRH/PV, 08.10.02. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Levantamento arquitectónico no âmbito 
do Recenseamento do Parque Habitacional do 
Núcleo Antigo de Odivelas, no valor de €18.500,00, 
nos termos da informação n.º 31/DMH/DPRH/SN 
de 30.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Caracterização arquiteconico-construtiva 
no âmbito do Recenseamento do Parque 
Habitacional do Núcleo Antigo de Odivelas, no 
valor de €4.000,00, nos termos da informação n.º 
30/DMH/DPRH/SN de 30.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Inquérito socio-demográfico no âmbito 
do Recenseamento do Parque Habitacional do 
Núcleo Antigo de Odivelas, no valor de €2,500,00, 
nos termos da informação n.º 29/DMH/DPRH/SN 
de 30.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Cabimentação por estimativa de 
€1.500,00 para pagamento de serviços de 
transferência de um contentor, nos termos da 
informação n.º 52/DMH/DPRH/CF de 30.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Trabalhos de colocação de contentor 
(ligação de esgoto, água e electricidade) no valor 
de €2.500,00, nos termos da informação n.º 
55/DMH/DPRH/CF de 30.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Pagamento de factura à Odivelgest, 
referente ao fornecimento de lanches na 
conferência de 26.10.2002, no âmbito da Habitação 
Social, no valor de €280,00, nos termos da 
informação n.º 23/DGS/SIS/JP/02. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
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Assunto: Autorização de plano de regularização 
de dívida por falta de pagamento de renda de fogo 
municipal - Praceta Alice Pestana, n.º 4, R/C B, 
Odivelas, Maria de Lurdes Cardoso - no valor de 
€453,09, nos termos da informação n.º 
80/DGS/SGPH/IC/02 de 15.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para efeitos. 
Data de despacho: 13.11.2002 
 
Assunto: Autorização de plano de regularização 
de dívida por falte de pagamento de renda de fogo 
municipal - Rua Vitorino Nemésio, n.º 1, 3º Dto., 
João Mourão Sequeira - no valor de €1.187,20, nos 
termos da informação n.º 75/DGS/SGPH/IC/02 de 
15.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para efeitos. 
Data de despacho: 13.11.2002 
 
Assunto: Pagamento de factura referente à 
empreitada de reabilitação do fogo municipal, sito 
no Bairro Olival do Pancas, n.º 51, 2º C, Pontinha, 
no valor de €7.394,10, nos termos da informação n.º 
89/DMH/DPRH/PV 11.11.2002 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 13.11.2002 
 
Assunto: Pagamento de factura referente à 
empreitada de reabilitação do fogo municipal, sito 
na Rua do Poder Local, n.º 16, 1º A, Pontinha, no 
valor de €1.426,32, nos termos da informação n.º 
90/DMH/DPRH/PV de 11.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 13.11.2002 
 
Assunto: Pagamento de factura referente à 
empreitada de Obras de reabilitação das antigas 
instalações do DMH, sitas na Rua da Paiã, n.º 19, 
D, Odivelas, no valor de €3.319,65, nos termos da 
informação n.º 92/DMH/DPRH/PV de 12.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 20.11.2002 
 
Assunto: Pagamento dos trabalhos da empreitada 
do fogo sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 1, C/v 
Dta. e Esq., Quinta da Quintinha, Póvoa, no valor 
de €16057,03, nos termos da informação n.º 
96/DMH/DPRH/GL de 11.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 20.11.2002 
 
Assunto: Pagamento de factura referente à 
empreitada de reabilitação do fogo municipal, sito 
no Bairro Olival do Pancas, n.º 57, 1º A, 2ª fase, 
Pontinha, no valor de €8.639,78, nos termos da 
informação n.º 93/DMH/DPRH/PV de 12.11.2002. 

Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para efeitos de 
pagamento. 
Data de despacho: 20.11.2002 
 
Assunto: Empreitada do fogo municipal sito na 
Rua Vitorino Nemésio, n.º 11, R/c Esqº, Quinta da 
Quintinha, Póvoa, no valor de €7.071,65, acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 102/DMH/DPRH/GL de 20.11.2002. 
Despacho: De acordo. Adjudique-se. Dispensa-se a 
celebração de contrato escrito. Ao DFA/DF, para 
compromisso. 
Data de despacho: 25.11.2002 
 
Assunto: Polidesportivo do Bairro Olival do 
Pancas. Aquisição de mobiliário para as 
instalações, no valor de €457,36, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
152/DMH/ASS/02 de 13.11.2002. 
Despacho: De acordo. Adjudique-se. Ao DFA/DF, 
para compromisso. 
Data de despacho: 25.11.2002 
 
Assunto: Polidesportivo do Bairro Olival do 
Pancas. Aquisição de equipamento para lavagem 
do recinto, no valor de €425,00, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
155/DMH/ASS/02 de 18.11.2002. 
Despacho: De acordo. Adjudique-se. Ao DFA/DF, 
para compromisso. 
Data de despacho: 25.11.2002 
 
Assunto: Fornecimento de loiças sanitárias para o 
fogo sito na Rua Fernão Lopes, n.º 4, 2º Esq., 
Póvoa, no valor de € 290,00, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
103/DMH/DPRH/GL de 20.11.2002. 
Despacho: De acordo. Adjudique-se. Dispensa-se a 
celebração de contrato escrito. Ao DFA/DF, para 
compromisso. 
Data de despacho: 25.11.2002 
 
Assunto: Pagamento de factura referente à 
aquisição da documentação do XXX IAHS World 
Congress on Housing, no valor de €125,00, nos 
termos da informação 34/DMH/DPRH/SN de 
13.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
compromisso e posterior pagamento. 
Data de despacho: 27.11.2002 
 
Assunto: Comparticipação no âmbito do Recria a 
José Augusto Monteiro, no valor de €2.231,87, nos 
termos da informação n.º 16/DMH/DPRH/AV de 
20.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para efeitos.  
Data de despacho: 27.11.2002 
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Assunto: Autorização de plano de regularização 
de dívida por falta de pagamento de renda de fogo 
municipal - Rua António Aleixo, n.º 7, c/v Dta. 
Póvoa St. Adrião, João António da Silva Canuto 
Bernardes - no valor de € 637.22, nos termos da 
informação n.º 95/DGS/SGPH/IC/02 de 13.11.2002. 
Despacho: De acordo. C/c ao DFA/DF, para 
efeitos. 
Data de despacho: 28.11.2002 
 
Assunto: Empreitada de reabilitação de fogo 
municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 5, r/c 
esqº, Quinta da Quintinha, Póvoa de Sto. Adrião. 
Adjudicação à Empresa “Manuel Esteves Moreira, 
Lda”, pelo valor de €8.179,76, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
97/DMH/DPRH/PV de 21.11.2002. 
Despacho: De acordo. Adjudique-se. Dispensa-se a 
celebração de contrato escrito. Ao DFA/DF, para 
compromisso. 
Data de despacho: 29.11.2002 
 
Assunto: Empreitada do fogo municipal sito na 
“Rua Vitorino Nemésio, n.º 3, 2º Dto, Quinta da 
Quintinha, Póvoa”. Adjudicação à empresa 
“Manuel Esteves Moreira, Lda”, pelo valor de 
€2.389,48, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 106/DMH/DPRH/GL 
de 25.11.2002. 
Despacho: De acordo. Adjudique-se. Dispensa-se a 
celebração de contrato escrito. Ao DFA/DF, para 
compromisso. 
Data de despacho: 29.11.2002 

 
Assunto: Empreitada de reparação no fogo 
municipal sito na “Rua Ilha da Madeira, n.º 39, 1º 
Esq. E R/c Esq., Olival Basto. Adjudicação à 
empresa “Armando Ferreira e Filhos, Lda”, pelo 
valor de €3.790,00, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, nos termos da informação n.º 
107/DMH/DPRH/GL de 26.11.2002.  
Despacho: De acordo. Adjudique-se. Dispensa-se a 
celebração de contrato escrito. Ao DFA/DF, para 
compromisso. 
Data de despacho: 29.11.2002 
 
Assunto: Aquisição de espaços para equipamentos 
e serviços - Bairro Olival do Pancas, Freguesia da 
Pontinha. Escritura Pública, pelo valor de 
€182.061,23, nos termos da informação n.º 
38/DMH/ATA/SR/02 de 29.11.2002. 

Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
compromisso. Ao DJAG, para efeitos de escritura 
pública de aquisição. 
Data de despacho: 03.12.2002 
Assunto: Autorização do plano de regularização 
de dívida por falta de pagamento de renda de fogo 
municipal - Rua Maria Guilhermina Ascenso, n.º 5 
- 2º A, Odivelas, João Valter Lustriana Ramos - no 
valor de €534,84, nos termos da informação n.º 
99/DMH/DGS/TC/02 de 28.11.2002. 
Despacho: De acordo. C/c ao DFA/DF, para 
efeitos. 
Data do Despacho: 04.12.2002 
Assunto: Pedido de comparticipação para o 
programa RECRIA de António Maria Marques da 
Silva, no valor de €12.017,96, nos termos da 
informação n.º 18/DMH/DPRH/AV de 05.12.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 06.12.2002 

 
Assunto: Pagamento de subsídio anual ao Instituto 
de Apoio à Criança, no valor de €997,60, nos 
termos da informação n.º 78/DGS/SIS/PF/02 de 
15.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 06.12.2002 
 

Assunto: Autorização de plano de regularização 
de dívida por falta de pagamento de renda de fogo 
municipal – Bairro Olival do Pancas, Casa n.º 23, 
Pontinha, Orquídea Duarte Perrulas, no valor de 
€1.419,77, nos termos da informação n.º 
98/DGS/SGPH/IC/02 de 25.11.2002. 
Despacho: De acordo. C/c ao DFA/DF para efeitos. 
Data de despacho: 09.12.2002 
 

Assunto: Pagamento de todos os trabalhos da 
empreitada do fogo municipal sito na “Rua Júlio 
Dinis, n.º 6 - C/v Dta. Odivelas”, no valor de 
€3.832,20, nos termos da informação n.º 
113/DMH/DPRH/GL de 13.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data de despacho: 17.12.2002 
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LICENCIAMENTOS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, José Esteves, 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Processo n.º 676/85 
Alvará n.º 41/2002 
Requerente: Anabela Bela Santos Pimpão 
Local: Rua General Humberto Delgado, Lote 108, 
2º Esq.º, Casal da Silveira, Famões 
Actividade: Bebidas (Cafetaria) 
Despacho: Deferimento de Emissão de Alvará de 
Licença de Utilização 
Data de despacho: 2002.10.28 
 
Processo n.º 31/ODV/2000 
Alvará n.º 19/2001 
Requerente: Marília Alves Ribeiro de Sousa 
Martins e Sandra Marina Ribeiro Moreira Marques 
Local: Rua D, n.º 40, Arroja, Odivelas 
Actividade: Restauração e Bebidas (Café e Snack-
Bar) 
Despacho: Averbamento 
Data de despacho: 2002.11.04 
 
Processo n.º 2258/95 
Alvará n.º 42/2002 
Requerente: La Maison du Café, Cafetaria e 
Gelataria, Lda. 
Local: Praça Ordem de Cristo n.º 7, Centro 
Comercial Chapim, Loja 3, Odivelas 
Actividade: Bebidas (Café) 
Despacho: Emissão de Alvará de Licença de 
Utilização 
Data de despacho: 2002.11.15 
 
Processo n.º 1576/91 
Alvará n.º 102/95 
Requerente: Segredo dos Deuses - Bar, Lda. 
Local: Rua da República n.º 27 A, Caneças 
Actividade: Bar 
Despacho: Caducidade do Alvará com informação 
à Junta de Freguesia de Caneças e ao DFPM 
Data de despacho: 2002.11.20 
 
Processo n.º 2391/95 
Alvará n.º 43/2002 
Requerente: Rodrigues & Primos, Lda. 
Local: Quinta do Bretão, Caneças 
Actividade: Restauração e bebidas (Restaurante e 
Cafetaria) 
Despacho: Emissão de Alvará de Licença de 
Utilização 
Data de despacho: 2002.11.21 

Processo n.º 3440/72 
Alvará n.º 7/73 
Requerente: Ofélio Pontes Ferreira 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários, Lote 106 A, 
actualmente n.º 24 A, Odivelas 
Actividade: Peixaria e Pastelaria (Bebidas) 
Despacho: Caducidade do Alvará 
Data de despacho: 2002.11.26 
 
Processo n.º 47/OD/AS/97 
Alvará n.º 66/98 
Requerente: Elias Pires da Silva 
Local: Rua Guilherme de Azevedo, Centro 
Comercial Bela Vista, Loja 5, Odivelas 
Actividade: Comércio de Produtos Alimentares 
(Mercearia) 
Despacho: Averbamento 
Data de despacho: 2002.12.09 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Carlos Pereira 
Lérias destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Assunto: Fotografias da Quinta da Memória, pelo 
valor de €840,00. 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de cabimento. 
Ao DOM após cabimento dar início ao 
procedimento proposto. 
Data: 03.10.2002 
 
Processo n.º 784/MO-DOM 
Assunto: Reparação de derrubes de semáforos no 
Concelho, pela empresa EYSSA TESIS, no valor de 
€965,23 (facturas 12756 e 12757). 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de cabimento. 
Ao DFA/DF para compromisso. Ao DFA/DF para 
pagamento após procedimentos legais. 
Data: 03.10.2002 
 
Processo n.º 838/CA-DOM 
Assunto: Assistência técnica ao projecto de 
remodelação e ampliação do JI de Caneças, pela 
empresa Atelier da Cidade, no valor de €2.434,74. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
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Processo n.º 198/OD-DOM 
Assunto: Projecto da 2ª Fase da EB1 Nº1 de 
Odivelas, pela empresa António Teixeira / Joaquim 
Proença, no valor de €2.889,26. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 166/OD-DOM 
Assunto: Beneficiação da Praça D. Afonso de 
Albuquerque - Projecto de execução, pela empresa 
TERRANOSTRA, no valor de €1.237,66. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 178/PO-DOM 
Assunto: Processos de despesa para estorno, 
referente à empresa PROJEVIAS, no valor de 
€700,31 (PD 8289 de 2001). 
Despacho: Ao DFA/DP para os efeitos solicitados. 
Data: 04.10.2002 
Processo n.º 179/CA-DOM 
Assunto: Processos de despesa para estorno, 
referente à empresa PROJEVIAS, no valor de 
€17.508,39 (PD 3676 de 2000). 
Despacho: Ao DFA/DP para os efeitos solicitados. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 229/OD-DOM 
Assunto: Processos de despesa para estorno, 
referente à empresa PROJEVIAS, no valor de 
€525,23. 
Despacho: Ao DFA/DP para os efeitos solicitados. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 158/RA-DOM 
Assunto: 2ª Fase da EB1 Nº4 da Ramada pela 
empresa José Manuel A. Possidónio no valor de 
€1.436,06. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 651/OL-DOM 
Assunto: Projecto da cobertura do Polidesportivo 
1º de Maio – empreitada de prospecção geotécnica 
- trabalhos a mais pela empresa Geocontrole, no 
valor de €556,24. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 167/PV-DOM 
Assunto: Beneficiação dos espaços exteriores do 
Bairro da Quinta da Quintinha na Póvoa de Santo 
Adrião, pela empresa LODO, no valor de 
€1.483,92. 

Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 239/OD-DOM 
Assunto: Ampliação e remodelação da 2ª fase da 
Escola EB1/JI nº9 de Odivelas (Arroja) - Projecto de 
especialidades, pela empresa PLANEGE, no valor 
de €4.392,41. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 201/CA-DOM 
Assunto: Projecto da 2ª Fase da EB1/ JI N.º 3 de 
Caneças (Casal Novo) - Projecto de Arquitectura, 
pela empresa Manuel Bastos & Maria Eduarda 
Pracana, no valor de €1.424,57. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 201/CA-DOM 
Assunto: Projecto da 2ª Fase da EB1/ JI N.º 3 de 
Caneças (Casal Novo) - Projecto de Especialidades, 
pela empresa Manuel Bastos & Maria Eduarda 
Pracana, no valor de €670,73. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 545/FA-DOM 
Assunto: Projecto de ampliação da sala polivalente 
da Escola EB1/ JI N.º 2 de Famões (Casal da 
Silveira), pela empresa António Minhota, Arq., no 
valor de €5.315,42. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 307/RA-DOM 
Assunto: Requalificação da Alameda da 
Juventude, pela empresa F&C, no valor de €587,63. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Assunto: Semáforos - Execução de ramais - 
Cabimentação de orçamento à empresa EDP, pelos 
valores de €1.003,19 (190000074151), €543,91 
(190000074152) e €452,87 (190000074152). 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
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Processo n.º 771/PV-DOM 
Assunto: Remodelação e ampliação da cozinha, 
refeitório e instalações sanitárias da Escola EB1/ JI 
n.º 1 da Póvoa de Sto. Adrião pelo valor de 
€123.551,59. 
Despacho: Ao DFA/DP para os devidos efeitos. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 750/CA-DOM 
Assunto: Fornecimento e montagem de sistema de 
detecção de intrusão na Escola EB1 N.º 1 de 
Caneças, pela empresa Securitas, no valor de 
€2.454,11 mais IVA. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 776/OD-DOM 
Assunto: Fornecimento de projecto de 
licenciamento para a Escola n.º 3 de Odivelas, pela 
empresa ELSIMER, no valor de €4.931,55. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 616/MO-DOM 
Assunto: Alteração dos quadros eléctricos da 
fiscalização e Polícia Municipal, pela empresa 
António J. M. Ferreira, no valor de €532,01 mais 
IVA. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 04.10.2002 
 
Processo n.º 900/OD-DOM 
Assunto: Polidesportivo Honório Francisco na 
Codivel, em Odivelas - Pintura de balneários e 
bancadas, pela empresa Canhoto & Matias, no 
valor de €1.558,56 mais IVA. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso. Ao 
DOM, adjudique-se nos termos propostos 
Data: 08.10.2002 
 
Processo n.º 717/PV-DOM 
Assunto: Remodelação do parque infantil do 
jardim de infância da escola EB1 N.º 1 da Póvoa de 
Sto. Adrião, pela empresa Alves & Venâncio, no 
valor de €25.675,02. 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 08.10.2002 
 
Processo n.º 255/OD-DOM 
Assunto: Projecto de reformulação da rotunda da 
Arroja em Odivelas, pela empresa SIPCA, no valor 
de €4.525,96 (factura n.º 0823). 

Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de cabimento. 
Ao DFA/DF para compromisso. Ao DFA/DF para 
pagamento após procedimentos legais. 
Data: 08.10.2002 
 
Processo n.º  
Assunto: Pagamento de facturas referentes aos 
consumos de energia em BT – semáforos e 
publicidade, pela empresa J. C. Decaux, no valor 
de €1.597,12 (semáforos) e.€2.823,24 (J. C. Decaux). 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso e posterior 
pagamento. 
Data: 08.10.2002 
 
Processo n.º 912/OD-DOM 
Assunto: Arranjos exteriores da rotunda do Largo 
25 de Abril em Odivelas, pela empresa Armando 
Cunha, S.A., no valor de €18.843,91. 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de 
classificação e cabimento. 
Data: 08.10.2002 
 
Processo n.º 309/OD-DOM 
Assunto: Pavilhão desportivo do Bairro Olaio - 
Projecto de instalações eléctricas, pela empresa 
SOMOLUZ, no valor de €10.319,08. 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 09.10.2002 
 
Processo n.º 781/FA-DOM 
Assunto: Ramal de electricidade para as 
instalações do moinho de Famões pela empresa 
EDP, no valor de €1.020,34. 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de 
classificação e cabimento. Ao DFA/DF para 
compromisso. Ao Dom para aceitação do 
orçamento após cabimento e para adjudicação 
após compromisso. 
Data: 09.10.2002 
 
Processo n.º 888/OD-DOM 
Assunto: Alimentação eléctrica ao programa do 
Urbano ao Rural, pela empresa SOMOLUZ, no 
valor de €1.535,00. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 11.10.2002 
 
Processo n.º 788/OD-DOM 
Assunto: Execução coerciva de obras de 
repavimentação da Rua Cândido dos Reis, em 
Odivelas. pela empresa Armando Cunha, S.A., no 
valor de €81.140,08 mais IVA. 
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Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de 
compromisso. Ao DOM, adjudique-se nos termos 
do relatório da comissão de análise do concurso. 
Data: 15.10.2002 
 
Processo n.º 800/02/PO-DOM 
Assunto: Requalificação da Rua Heróis de 
Mucaba, Pontinha - Artigo 27º - Obra concluída, 
pelo valor de €12.762,97. 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos 
propostos. 
Data: 15.10.2002 
 
Processo n.º 495/PO-DOM 
Assunto: Repavimentação da Rua Regimento de 
Engenharia 1 e saneamento na Rua Santo Eloy e 
Salgueiro Maia, pela empresa ACORIL, no valor 
de €53.621,92. 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 15.10.2002 
 
Processo n.º 241/CA-DOM 
Assunto: Jardim de Caneças, espaço contíguo ao 
pavilhão dos bombeiros, pela empresa Canhoto & 
Matias, Lda., no valor de €67.359,07. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 15.10.2002 
 
Processo n.º 887/PO-DOM 
Assunto: Fornecimento de material à Junta de 
Freguesia da Pontinha, pela empresa Calbrita, no 
valor de €1.816,60 mais IVA. 
Despacho: Adjudique-se nos termos propostos. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 17.10.2002 
 
Processo n.º  
Assunto: Pagamento de facturas referentes aos 
consumos de energia em BT - semáforos e 
publicidade, à empresa J.C. Decaux, no valor de € 
1.712,54 (semáforos) e €3.082,44 (J. C. Decaux). 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. Ao DFA/DF para 
pagamento, após compromisso. 
Data: 18.10.2002 
 
Processo n.º 798/CA-DOM 
Assunto: Escola EB1 N.º 2 de Caneças - Ramal de 
Electricidade - Pagamento de vistoria à empresa 
CERTIEL, no valor de €39,90. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. Ao DFA/DF para 
pagamento, após formalidades legais. 
Data: 18.10.2002 

Processo n.º 832/PV-DOM 
Assunto: Instalações de apoio do cemitério da 
Póvoa de Santo Adrião - Ramal de Electricidade. 
Pagamento de vistoria à empresa CERTIEL, no 
valor de €39,90. 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso e emissão de cheque 
solicitado. 
Data: 22.10.2002 
 
Processo n.º 751/01/OL-DOM 
Assunto: Artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, Junta da 
Freguesia de Olival Basto, Rua de Angola – 
aplicação de sinalética e mobiliário urbano, pelas 
empresas LEVY A. S. Lopes - Decoração Urbana e 
LANIS - Sinalização, Lda., no valor de €3.167,86. 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de cabimento. 
Ao DFA/DF para compromisso e posterior 
pagamento. 
Data: 22.10.2002 
 
Processo n.º 784/MO-DOM 
Assunto: Reparação de semáforos no Concelho 
2002, pela empresa EYSSA-TESIS, no valor de 
€661,27 (facturas 12885 e 12886). 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. Ao DFA/DF para 
pagamento, após procedimentos legais. 
Data: 22.10.2002 
 
Processo n.º 875/02/RA-DOM 
Assunto: Artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, 
“Asfaltamento e construção de passeio no final da 
Rua António Sousa Bastos - Ramada de Baixo”, 
obra concluída, no valor de €2.659,81. 
Despacho: Ao DFA/DF para transferência da verba 
respectiva. 
Data: 22.10.2002 
 
Processo n.º 867/OD-DOM 
Assunto: Requalificação da Praceta Manuel Duarte 
Brás, na Arroja, Odivelas, rede de rega, pela 
empresa Alves & Venâncio, Lda., no valor de 
€3.654,06. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso. Ao 
DOM/SLE, adjudique-se nos termos propostos. 
Data: 23.10.2002 
 
Processo n.º 680/01/PO-DOM 
Assunto: Artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, Junta da 
Freguesia da Pontinha, construção de duas mesas e 
quatro bancos na Rua Infante D. Henrique, no 
valor de €1.309,34. 
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Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 23.10.2002 
 
Processo n.º 890/02/FA-DOM 
Assunto: Artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, Junta da 
Freguesia de Famões, Praceta 25 Agosto, 
Suspensão de obra, no valor de €21.000,00. 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de estorno de 
verba. 
Data: 23.10.2002 
 
Processo n.º 884/02/RA-DOM 
Assunto: Artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, colocação 
de vedação no parque “Alameda da Juventude”, 
na freguesia da Ramada – “Obra concluída”, no 
valor de €9.126,36. 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos. 
Data: 24.10.2002 
 
Processo n.º 904/FA-DOM 
Assunto: Reparação da Rua Particular Adjacente 
ao Moinho da Laureana em Famões, pela empresa 
Constradas, S.A., no valor de €3.793,00. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso. 
Adjudique-se nos termos propostos. 
Data: 24.10.2002 
 
Processo n.º 257/OD-DOM 
Assunto: Projecto de reformulação do espaço 
urbano no Bairro Olaio, adjudicação dos trabalhos 
complementares, pela empresa F & C Filipa 
Cardoso de Menezes & Catarina Assís Pacheco, 
Lda., no valor de €5.647,00. 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso. 
Adjudique-se nos termos propostos. 
Data: 24.10.2002 
 
Processo n.º 909/OD-DOM 
Assunto: Piscina municipal de Odivelas, 
remodelação do bar e átrio, no valor de €39.966,30 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de 
classificação e cabimentação da despesa. 
Data: 28.10.2002 
 
Assunto: Pagamento de facturas referentes aos 
consumos de energia em BT – semáforos e 
publicidade, pela empresa J. C. Decaux, nos 
valores de €1.597,12 (semáforos) e €2.823,24 (J. C. 
Decaux). 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos. 
Data: 29.10.2002 
 
 

Processo n.º 307/RA-DOM 
Assunto: Requalificação da Alameda da 
Juventude, na Ramada, pela empresa Alvenobra, 
Lda., no valor de €14.719, 59. 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento, após 
compromisso. 
Data: 30.10.2002 
 
Processo n.º 478/OD-DOM 
Assunto: Remodelação da instalação eléctrica da 
divisão de qualificação ambiental (Loja 23 do 
Centro Comercial Chapim) pagamento da factura 
n.º 044, à empresa António J. M. Ferreira, no valor 
de €1.199,90 (factura). 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso. Ao DFA/DF para 
pagamento, após procedimentos legais. 
Data: 30.10.2002 
 
Processo n.º 923/PO-DOM 
Assunto: Escola EB1 N.º 1 da Paiã, Casal da Serra, 
arranjo do recreio, no valor de €18.954,32. 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de pagamento. 
Data: 30.10.2002 
 
Processo n.º 528/PO-DOM 
Assunto: Novas Instalações da Junta de Freguesia 
da Pontinha 
Empresa: SMAS 
Valor: 5 159,86 € (orçamento 643/2002 para 
rectificação do 545/2002) 
Despacho: Concordo após esclarecidas as 
alterações introduzidas ao orçamento que consta 
no processo. Ao DFA/DP para efeitos de 
pagamento, após cumpridas as formalidades 
legais. 
Data: 12.11.2002 
 
Processo n.º 903/OD-DOM 
Assunto: Quinta da Memória - Fornecimento dos 
Mastros para as bandeiras 
Empresa: Bandeiramar 
Valor: €934,50 mais IVA 
Despacho: Adjudique-se nos termos propostos. Ao 
DFA/DF para compromisso 
Data: 12.11.2002 
 
Processo n.º 880/OD-DOM 
Assunto: Fornecimento de equipamento de 
cafetaria para o Bar da Quinta da Memória 
Empresa: Disotel 
Valor: €7.652,00 mais IVA 
Despacho: Ao DOM/SLE adjudique-se nos termos 
propostos. Ao DFA/DF para compromisso 
Data: 15.11.2002 
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Processo n.º 258/OD-DOM 
Assunto: Beneficiação do espaço urbano na zona 
do Parque Maria Lamas, na Freguesia de Odivelas 
Empresa: Pavilancil, Lda 
Valor: €8.109,07 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 18.11.2002 
 
Processo n.º 753/OD-DOM 
Assunto: Projecto de reformulação dos espaços 
urbanos da zona do Parque Maria Lamas 
Empresa: F&C Filipa Cardos de Menezes & 
Catarina Assis Pacheco, Lda 
Valor: €5.785,00 mais IVA 
Despacho: Concordo, adjudique-se nos termos 
propostos. Ao DFA/DF para efeitos de 
compromisso. 
Data: 18.11.2002 
 
Processo n.º 341/OL-DOM 
Assunto: Recuperação do muro e escadaria de 
acesso ás escolas, em Olival Basto 
Valor: €9701,90 mais IVA (Trabalhos a mais) 
Despacho: Aprovo os trabalhos a mais desta 
empreitada considerando as fundamentações 
técnicas dos serviços. Ao DFA/DF para efeitos de 
compromisso. 
Data: 20.11.2002 
 
Processo n.º 867/OD-DOM 
Assunto: Requalificação da Praceta Manuel Duarte 
Brás, na Arroja, Odivelas - Rede de Rega 
Empresa: Alves e Venâncio, Lda. 
Valor: Rectificação da proposta de empreitada 
para fornecimento, o que altera o valor do IVA de 
5% para 19% 
Despacho: Concordo tendo como objectivo repor a 
legalidade processual e demais efeitos legais 
Ao DFA/DF para novo compromisso dados os 
motivos técnicos e legalmente invocados 
Data: 20.11.2002 
 
Processo n.º 341/OL-DOM 
Assunto: Recuperação do muro e escadaria de 
acesso ás escola, em Olival Basto 
Valor: €9.701,90 € mais IVA 
Despacho: Ao DFA/DP para efeitos de cabimento 
Data: 31.10.2002 
 
Assunto: IP - Iluminação Pública - Pagamento de 
notas de débito com orçamentos cabimentados 
Empresa: EDP 
Valor: €64.686,55 (Notas de Débito) 
Despacho: Concordo nos termos da proposta dos 
serviços. Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 04.11.2002 

Processo n.º 717/PV-DOM 
Assunto: Remodelação do parque infantil do 
Jardim de Infância da Escola EB1 Nº1 da Póvoa de 
Stº Adrião 
Empresa: Alves & Venâncio, Lda 
Valor: €4.224,88 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso 
Data: 05.11.2002 
 
Processo n.º 259/MO-DOM 
Assunto: Execução de divisórias para a divisão de 
qualificação ambiental 
Empresa: ADLIS 
Valor: €439,17 (Factura n.º 1690) 
Despacho: Concordo e aprovo nos termos 
propostos. Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 05.11.2002 
 
Assunto: Painéis expositores para a Quinta da 
Memória 
Valor: €4900 mais IVA 
Despacho: Ao Gabinete da Presidência, Drª Graça 
Teixeira. Na sequência da n/ conversa telefónica e 
considerando a urgência nesta aquisição, solicito-
lhe a sua intervenção no sentido de atribuição da 
classificação e respectivo cabimento para esta 
despesa. 
Data: 06.11.2002 
 
Assunto: Postais divulgativos da Exposição a 
realizar na Quinta da Memória 
Valor: €100 mais IVA 
Despacho: Ao Gabinete da Presidência - Drª Graça 
Teixeira, para efeitos de classificação e cabimento 
face à urgência desta aquisição. 
Data: 06.11.2002 
 
Assunto: Aquisição de material de iluminação 
Valor: €1200 mais IVA 
Despacho: Ao Gabinete da Presidência - Drª Graça 
Teixeira, para efeitos de classificação e cabimento 
face à urgência desta aquisição. 
Data: 06.11.2002 
 
Processo n.º 906/FA-DOM 
Assunto: Escola EB1/JI de Famões - Bairro das 
Queimadas/Fontaínhas - Prospecção Geotécnica 
Empresa: Geocontrole 
Valor: €4.560,26 mais IVA 
Despacho: Adjudique-se nos termos propostos. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 06.11.2002 
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Processo n.º 901/RA-DOM 
Assunto: Escola EB1/JI da Ramada - Propsecção 
Geotécnica 
Empresa: Geocontrole 
Valor: €4.047,74 mais IVA 
Despacho: Adjudique-se nos termos propostos. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 06.11.2002 
 
Processo n.º 881/OD-DOM 
Assunto: Escola EB1 Nº2 de Odivelas - Reparação 
nos pavimentos e cozinha 
Empresa: COFAN 
Valor: €11.845,14 mais IVA 
Despacho: Adjudique-se nos termos propostos. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 06.11.2002 
 
Processo n.º 815/02/OD-DOM 
Assunto: Protocolo adicional Artigo 27.º - JF 
Odivelas - Arranjos exteriores da Rua Coronel 
Ferreira Simas - Trabalhos a mais. 
Valor: €5.208,58 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos. 
Data: 08.11.2002 
 
Processo n.º 829/02/OD-DOM 
Assunto: Protocolo adicional Artigo 27.º - JF 
Odivelas - Reformulação da Rua Serpa Pinto - 
Trabalhos a mais 
Valor: €23.258,15 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos. 
Data: 08.11.2002 
 
Processo n.º 857/02/OD-DOM 
Assunto: Protocolo adicional Artigo 27.º - JF 
Odivelas - Reformulação da Rua Cândido 
Fernandes de Oliveira - Trabalhos a mais. 
Valor: €25.693,01 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos. 
Data: 08.11.2002 
 
Processo n.º 621/01/OD-DOM 
Assunto: Protocolo adicional Artigo 27.º - JF 
Odivelas - Reformulação do parque infantil da 
Escola fixa de trânsito. 
Valor: €8.337,90 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos. 
Data: 08.11.2002 
 
Processo n.º 872/02/FA-DOM 
Assunto: Protocolo adicional Artigo 27.º - JF 
Famões - Construção/ Requalificação do espaço 
existente na Rua de São Sebastião, Casal da 
Silveira - Quinta das Pretas, Troço entre a Av. Luís 

de Camões e a Travessa 2 de Abril - Obra 
concluída. 
Valor: €3.478,06 
Despacho: Ao DFA/DF para os devidos efeitos. 
Data: 08.11.2002 
 
Processo n.º 309/OD-DOM 
Assunto: Pavilhão Desportivo do Bairro Olaio - 
Projecto de Instalações Eléctricas. 
Empresa: SOMOLUZ 
Valor: €18.375,63 
Despacho: Concordo e aprovo o auto de medição 
n.º 2. Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 08.11.2002 
 
Processo n.º 514/PV-DOM 
Assunto: Nó da Ramada/Ligação à rotunda do 
Casal do Monte/Ligação do caminho Municipal de 
acesso ao Casal do Privilégio, Freguesia da Póvoa 
Stº Adrião - Proposta de Pagamento. 
Empresa: ACORIL - Empreiteiros, SA 
Valor: €85,86 € 
Despacho: Despacho de homologação na folha 290 
deste processo. Ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Data: 22.11.2002 
 
Processo n.º 638/FA-DOM 
Assunto: Repavimentação da Rua S. Sebastião e 
Rua João António em Famões. 
Empresa:Armando e Cunha, SA 
Valor: €31.911,27 
Despacho: Despacho de homologação na folha 679 
deste processo. Ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Data: 22.11.2002 
 
Processo n.º 166/OD-DOM 
Assunto: Execução de ramal na Praceta D. Afonso 
Albuquerque - Pagamento de Orçamento. 
Empresa:EDP 
Valor: €649,99 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos  de 
compromisso e posterior pagamento. 
Data: 25.11.2002 
 
Assunto: Envio de facturas de iluminação pública. 
Valor: €64.686,55 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos  de 
compromisso e posterior pagamento. 
Data: 25.11.2002 
 
Assunto: Pagamento da factura n.º 00557 referente 
a 23 jornais. 
Empresa: Quiosque “O Carteiro” 
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Valor: €12,65 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 25.11.2002 
 
Processo n.º 863/OD-DÔM 
Assunto: Requalificação da Praceta  Manuel 
Duarte Brás na Arroja, Odivelas - Iluminação 
Pública - Proposta de Pagamento. 
Empresa: Alves & Venâncio, Lda 
Valor: €5.139,74 
Despacho: Despacho de homologação na folha 110 
deste processo. Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 839/OD-DOM 
Assunto: Aquisição de tapete para o Gabinete do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 
Empresa: Interescritório - Mob Internacional para 
Escritório, AS 
Valor: €5.046,55 
(Factura n.º 2200255) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 588/OD-DOM 
Assunto: Reformulação do espaço urbano na Rua 
Sebastião da Gama. 
Empresa: JAOP - Sociedade de Empreitadas SA 
Valor: €6.153,28 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 899/02/FA-DOM 
Assunto: PDCJF Artigo 27.º - 
Construção/Remodelação do passeio da Rua José 
António de Carvalho - Quinta das Pretas. 
Valor: €5.255,01 (Transferência verba para a JF 
Famões) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 805/02/OL-DOM 
Assunto: PDCJF Artigo 27.º - Passeio da Rua 
Marechal Humberto Delgado - Muro suporte de 
terras - Freguesia do Olival Basto. 
Valor: €21.848,74 (Transferência verba para a JF 
Olival Basto) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos. 
Data: 28.11.2002 
 
 

Processo n.º 889/02/RA-DOM 
Assunto: PDCJF Artigo 27 - Acabamento do 
passeio na Rua da Escola Primária (Ponte da Bica) 
e asfaltamento de parte da Rua Cova da Pia - 
Freguesia da Ramada. 
Valor: €2.631,04 (Transferência de verba  para a JF 
Ramada) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 505/MO-DOM 
Assunto: Assessoria Técnica de Arquitectura. 
Empresa: JÁ Arquitectos, Lda. 
Valor: €4.748,55 (Factura n.º 520) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 550/MO-DOM 
Assunto: Assessoria Técnica de Arquitectura. 
Empresa: JÁ Arquitectos, Lda 
Valor: €4.748,55 (Factura n.º 526) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para os devidos 
efeitos. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 181/PO-DOM 
Assunto: Execução de caminho de ligação entre o 
Casal do Rato e a Quinta do Pinheiro, na Pontinha. 
Empresa: Constradas, SA 
Valor: €3.413,40 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data: 28.11.2002 
 
Assunto: Fotografia da Quinta da Memória. 
Valor: €840,00 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DP para efeitos de 
estorno. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 873/PO-DOM 
Assunto: Novas instalações da Junta de Freguesia 
da Pontinha - Alterações. 
Empresa: Construvedras 
Valor: €23.024,50 
Despacho: Adjudique-se nos termos propostos. Ao 
DFA/DF para compromisso. 
Data: 28.11.2002 
 
Processo n.º 874/OD-DOM 
Assunto: Beneficiação da rede de rega do 
logradouro da antiga Escola EB1 n.º 5 de Odivelas 
(Rua Filpa de Lencastre) em Odivelas. 
Empresa: Perflora 
Valor: €910,64 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Data: 29.11.2002 
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Processo n.º 529/MO-DOM 
Assunto: Fornecimento e montagem de UPS para 
as instalações do GIT e DTO na Arroja. 
Empresa: APC 
Valor: €27.691,51 (Factura n.º 220304) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Data: 29.11.2002 
 
Processo n.º 834/OD-DOM 
Assunto: Pagamento de factura da aquisição de 
elementos complementares ao fornecimento e 
montagem do mobiliário para a Ala Poente da 
Quinta da Memória. 
Empresa: Levira 
Valor: €6.849,48 (Facturas n.º 79308 e 788865) 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Data: 29.11.2002 
 
Processo n.º 314/PV-DOM 
Assunto: Concepção e execução da 2ª fase do 
Parque Central da Póvoa Stº Adrião - Cafetaria e 
Esplanada de Apoio - proposta de pagamento. 
Empresa: Naesteira - Sociedade de Urbanização e 
Construções, Lda. 
Valor: €31.465,69 
Despacho: Concordo. Ao DFA/DF para efeitos de 
pagamento. 
Data: 29.11.2002 
 
Processo n.º 776/OD-DOM 
Assunto: Fornecimento de projecto de 
licenciamento para a Escola n.º 3 de Odivelas. 
Empresa: Elsimer 
Valor: €4.514,27 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 30.11.2002 
 
Processo n.º 803/02/PO-DOM 
Assunto: Fornecimento e montagem de grades a 
colocar na Escola Velha de Santo Eloy. 
Valor: €2.713,71 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 02.12.2002 
 
Processo n.º 717/PV-DOM 
Assunto: Remodelação do parque infantil de 
infância da Escola EB1 n.º 1 da Póvoa de Santo 
Adrião. 
Empresa: Alves & Venâncio 
Valor: €1.678,69 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 02.12.2002 
 

Assunto: Liquidação de factura respeitante a 
serviços de cópias. 
Empresa: Fast Cópia 
Valor: €119.05 (Facturas n.os 2002029 e 2002030) 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso e posterior 
pagamento. 
Data: 05.12.2002 
 
Processo n.º 528/PO-DOM 
Assunto: Novas instalações da J. F.  da Pontinha. 
Empresa: S.M.L. 
Valor: €5.159,86 
Despacho: Ao DFA/DF pagamento. 
Data: 05.12.2002 
 
Assunto: Reembolso de despesa. 
Empresa: Carrefour 
Valor: €79,13 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 05.12.2002 
 
Processo n.º 877/OD-DOM 
Assunto: Fornecimento de válvulas 
electromagnéticas para a rede de rega nos espaços 
urbanos do Bairro Avelar Brotero. 
Empresa: Perflora, Lda. 
Valor: €1.821,27 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 852/02/FA-DOM 
Assunto: Repavimentação da Rua Cesário Verde, 
troço entre a Rua Eng. Duarte Pacheco e a Rua 
Amália Vaz de Carvalho: Bairro Novo Trigache, na 
freguesia de Famões. 
Valor: €9.889,39 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 854/02/FA-DOM 
Assunto: Repavimentação da Rua Francisco Assis, 
na freguesia de Famões. 
Valor: €3.654,45 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 870/02/PV-DOM 
Assunto: Protocolo adicional Artigo 27º 
“reasfaltamento da Rua Dr. António José d’ 
Almeida” - obra concluída”. 
Valor: €8.210,38 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
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Assunto: Proposta de adjudicação, compromisso - 
Hardware Lock do Autocad 2000. 
Empresa: STTEI, Lda. 
Valor: €73,78 
Despacho: Ao DFA/DF para compromisso e 
posterior pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 839/02/PV-DOM 
Assunto: Protocolo adicional artigo 27.º 
“reasfaltamento da Rua Fernão Lopes - obra 
concluída”. 
Valor: €18.134,17 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 853/02/FA-DOM 
Assunto: Repavimentação da estrada entre os 
Bairros S. Sebastião e Trigache Sul, na freguesia de 
Famões. 
Valor: €30.848,86 
Despacho: Ao DFA/DF para efeitos de pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 833/CA-DOM 
Assunto: Demolição da antiga carpintaria 
mecânica da Quinta da Memória, em Odivelas. 
Empresa: Constradas, S.A. 
Valor: €28.110,50 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Assunto: Pagamento de facturas referentes aos 
consumos de energia em BT – semáforos e 
publicidade (J.C. Decaux) 
Empresa: J.C. Decaux 
Valor: Semáforos €2.293,52, J.C.Decaux €3.915,48 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 789/PV-DOM 
Assunto: Conservação de pavimentos na Rua 
Almirante Gago Coutinho, na Póvoa de Santo 
Adrião. 
Empresa: Armando & Cunha, S.A. 
Valor: €12.529,55 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 790/OD-DOM 
Assunto: Reformulação da Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, junto à Quinta da Memória. 
Empresa: Armando & Cunha, S.A. 
Valor: €89.774,91 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 

Processo n.º 784/MO-DOM 
Assunto: Proposta de pagamento à firma Eyssa 
Tesis. 
Empresa: EYSSA-TESIS 
Valor: €1.930,46 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. Ao 
DFA/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Assunto: Construção de 100 ossários no cemitério 
de Odivelas. 
Empresa: Ecociaf 
Valor: €25.401,60 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 616/MO-DOM 
Assunto: Alteração dos quadros eléctricos da 
fiscalização e polícia municipal. 
Empresa: António J.M. Ferreira 
Valor: €633,09 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 656/FA-DOM 
Assunto: Ampliação/remodelação da Escola EB1 
nº1 de Famões. 
Empresa: Ecociaf 
Valor: €23.518,14 (Factura n.º 127) 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 822/PO-DOM 
Assunto: Projecto de sinalização horizontal e 
vertical da rotunda da Paiã - Pontinha - proposta 
de pagamento. 
Empresa: Armando Cunha, S.A. 
Valor: €9.790,07 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 554/RA-DOM 
Assunto: 2ª Fase da EB1 n.º 4 da Ramada - 
equipamento didáctico. 
Empresa: Espaço & Brinca, Lda. 
Valor: €3.637,31 (Facturas n.os 3475 e 3594) 
Despacho: Ao DFA /DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 886/MO-DOM 
Assunto: Fornecimento e montagem da estantaria 
de prateleiras do arquivo municipal para o DOM. 
Empresa: Arox Portugal 
Valor: €1.549,38 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
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Processo n.º 949/02/PV-DOM 
Assunto: Envio de cópias de facturas ao abrigo do 
artigo 27.º – remodelação de casas de banho. 
Valor: €5.707,43 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 951/02/PV-DOM 
Assunto: Envio de cópias de facturas ao abrigo do 
artigo 27.º – instalação de frio no mercado da 
Póvoa de Santo Adrião. 
Valor: €4.836,29 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 935/02/CA-DOM 
Assunto: Calcetamento - Estrada de Montemor, 
Rua das Arroteias e Rua dos Castanheiros, na 
freguesia de Caneças. 
Valor: €6.480,60 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 928/02/CA-DOM 
Assunto: PDCJF artigo 27.º / Junta de Freguesia de 
Caneças - Instalação de frio do mercado de 
Caneças (motocompressores). 
Empresa: Qualifrio - Equipamentos técnicos de 
refrigeração, Lda. 
Valor: €5.472,05 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 882/02/RA-DOM 
Assunto: Passeio da Rua D. Dinis, Bairro dos 
Pedernais - freguesia da Ramada. 
Valor: €1.617,14 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 06.12.2002 
 
Processo n.º 201/CA-DOM 
Assunto: 2ª Fase da EB1 n.º 3 de Caneças - Casal 
Novo. Proposta de pagamento relativo à 
assistência técnica de arquitectura e especialidades. 
Empresa: Manuel Bastos & Maria Eduarda 
Pracana, Lda. 
Valores: €1.424,57 (Factura n.º 190) e €670,73 
(Factura n.º 191)  
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 07.12.2002 
 
Processo n.º 680/01/PODOM 
Assunto: PDCJF artigo 27.º / Junta de Freguesia da 
Pontinha. 
Valor: €1.309,34 
Despacho: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data: 07.12.2002 

Assunto: Proposta de liquidação de facturas 
referentes a serviços de cópias. 
Empresa: Odivelcópia - Cópia e Imagem, Lda. 
Valores: €100,50 (Factura n.º 38), 38,65 (Factura n.º 
39) e €12,00 (Factura n.º 40) 
Despacho: Ao DFA/DP para cabimento. 
Ao DFA/DF para compromisso e pagamento. 
Data: 10.12.2002 

 
 
 
 

PATRIMÓNIO 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, José Esteves, 
destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Informação n.º 740/DP/2002 
Fornecedor: Reprotécnica 
Valor: €641,06 
Tratamento: Cabimento e Classificação 
 
Informação n.º 737/DP/2002 
Fornecedor: Strong 
Valor: €5.922,75 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 730/DP/2002 
Fornecedor: Xerox 
Valor: €245,98 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 729/DP/2002 
Fornecedor: Xerox 
Valor: €3.103,08 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 728/DP/2002 
Fornecedor: Copicanola 
Valor: €270,47 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 725/DP/2002 
Fornecedor: TV Cabo 
Valor: €133,19 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 719/DP/2002 
Fornecedor: Odiphone 
Valor: €1.797,30 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
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Informação n.º 709/DP/2002 
Fornecedor: Companhia de Seguros Império 
Bonança (João Bernardino) 
Valor: €830,27 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 704/DP/2002 
Fornecedor: Companhia de Seguros Império 
Bonança (João Bernardino) 
Valor: €246,68 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 701/DP/2002 
Fornecedor: Companhia de Seguros Global (João 
Bernardino) 
Valor: €58,52 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 697/DP/2002 
Fornecedor: Reprotécnica 
Valor: €61,28 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 694/DP/2002 
Fornecedor: Securitas 
Valor: €41,65 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 693/DP/2002 
Fornecedor: TV Cabo 
Valor: €55,95 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 691/DP/2002 
Fornecedor: Companhia de Seguros Império 
Bonança (João Bernardino) 
Valor: €102,98 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 681/DP/2002 
Fornecedor: Xerox 
Valor: €371,28 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 677/DP/2002 
Fornecedor: TV Cabo 
Valor: €18,65 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 680/DP/2002 
Fornecedor: Prosegur 
Valor: €148,64 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
 

Informação n.º 670/DP/2002 
Fornecedor: Prosegur 
Valor: €792,64 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 678/DP/2002 
Fornecedor: Copicanola 
Valor: €109,03 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 671/DP/2002 
Fornecedor: Companhia de Seguros Império 
Bonança (João Bernardino) 
Valor: €8.715,49 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 660/DP/2002 
Fornecedor: Minnesota (3M) 
Valor: €847,64 
Tratamento: Cabimento e Classificação 
 
Informação n.º 790/DP/2002 
Fornecedor: EDP 
Valor: €41,70 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 794/DP/2002 
Fornecedor: SMAS 
Valor: €35,11 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 786/DP/2002 
Fornecedor: Odiphone 
Valor: €13.789,18 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
 
Informação n.º 785/DP/2002 
Fornecedor: SMAS 
Valor: €858,94 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 783/DP/2002 
Fornecedor: EDP 
Valor: €4.375,90 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 782/DP/2002 
Fornecedor: SMAS 
Valor: €1.364,23 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Informação n.º 770/DP/2002 
Fornecedor: Securitas 
Valor: €49,27 
Tratamento: Compromisso e Liquidação 
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Informação n.º 640/DP/2002 
Fornecedor: EDP 
Valor: €23.329,95 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 
 
Referência n.º 54675 
Fornecedor: Administração do Condomínio sito na 
Rua da Paiã, 19 D, Odivelas (reparação de portão 
de garagem) 
Valor: €8,93 
Tratamento: Cabimento, Classificação e Liquidação 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

Admissões de pessoal autorizadas por despachos 
do Sr. Presidente da Câmara, referentes ao mês de 
Novembro de 2002: 
 
 
Em regime de Contrato a Termo Certo: 
 
Nome: Aida Maria Rodrigues Gerardo 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Alexandra Maria Godinho Nunes Dias 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Ana Amélia da Silva Lucas Martins 
Categoria: Técnico Superior de Serviço Social de 2ª 
classe 
Início de funções: 11.11.2002 
 
Nome: Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Ana Patrícia Ângelo Moreira 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Ana Paula de Jesus Chagas Firmino 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Ana Rita Mendes dos Santos Cardoso 
Rosado 
Categoria: Técnico Superior de Geografia de 2ª 
classe 
Início de funções: 04.11.2002 

Nome: Anabela da Conceição Caracinha Arsénio 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Anabela Gordicho da Costa 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Andreia Cristina de Morais Carapinha 
Categoria: Técnico Profissional de Biblioteca e 
Documentação de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2002 
 
Nome: Ângela Maria Rocha Ferreira 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Antónia Cristina Pereira Terras 
Categoria: Técnico Superior de Gestão de 2ª classe 
Início de funções: 18.11.2002 
 
Nome: Artur Jorge Serra Bagulho Gomes 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Carla Cristina Delgado Pedro de Liz e 
Cintra 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Carla Marisa de Jesus Marques Teixeira 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Catarina Sofia Domingos da Silva Monteiro 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Edna Marisa Soares Tavares 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Felizarda Maria Cabral Pimenta da Rocha 
Oliveira 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Fernando José da Piedade Guerreiro 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 11.11.2002 
 
Nome: Filipe Alexandre Bértolo da Cruz 
Categoria: Engenheiro Técnico Agrário de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
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Nome: Franclim Fonseca Maurício 
Categoria: Engenheiro Técnico Civil de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Frederico Penaguião Valles 
Categoria: Engenheiro Técnico Civil de 2ª classe 
Início de funções: 04-11.2002 
 
Nome: Helena de Oliveira Pereira Garcez Serrão 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Hugo Bernardo Mota Trincheiras 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: João Carlos Pires Cardiga 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 11.11.2002 
 
Nome: João Miguel de Sousa Leal 
Categoria: Técnico Superior de Gestão de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: João Pedro Barreiro Henriques 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: João Ricardo Dias Cardoso 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Joaquim Simplício Neto Pisco 
Categoria: Motorista de Ligeiros 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: José António Rodrigues Pinto 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Lídia Raquel Nunes Ferreira Dionísio 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Luís Miguel Batuca Bargado 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Manuela Isabel Casado Pacheco 
Categoria: Técnico Superior de Saúde Ambiental 
de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
 
 

Nome: Maria da Conceição Carvalho Gomes do Vale 
Categoria: Jardineiro 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Maria da Conceição Cunha Ferreira Castro 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Maria Elísia Rodrigues Bastos Gomes 
Categoria: Jardineiro 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Maria Isabel Correia Maurício Ferreira de 
Aguilar 
Categoria: Técnico Superior 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Maria José Pires Afonso 
Categoria: Engenheiro Técnico Agrário de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Maria Margarida das Neves Pinho 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Marta João Carvalho Pinto 
Categoria: Técnico Superior 2ª classe 
Início de funções: 18.11.2002 
 
Nome: Mónica Alexandra Mota Ribeiro 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Mónica Isabel da Silva Rebelo 
Categoria: Técnico Superior 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Nelson Manuel Malcata Simões 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Nuno Miguel Filipe dos Santos 
Categoria: Motorista de Ligeiros 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Paula Cristina Carona Larangeira 
Categoria: Técnico Superior de Psicologia de 2ª 
classe 
Início de funções: 11.11.2002 
 
Nome: Pedro Aires de Cruz Vasconcelos Fernandes 
Categoria: Técnico Superior de Psicologia de 2ª classe 
Início de funções: 11.11.2002 
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Nome: Pedro Miguel Moura Martins Clemente 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Pedro Miguel Rebelo da Silva Rodrigues 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Rosa Maria Gomes Patrão 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Rui Pedro Gomes Rodrigues da Silva 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Sandra Sofia da Conceição Rodrigues 
Ferreira 
Categoria: Técnico Superior de Gestão de 2ª classe 
Início de funções: 04.11.2002 
 
Nome: Sílvia Regina Ferreira das Neves 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Sónia Cristina Gomes Pereira 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 
 
Nome: Tiago Manuel Galhano 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 06.11.2002 

 
 
 
 

SAÚDE 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora, Dra. 
Natália Santos, destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Assunto: Dia Mundial de Luta Contra a Sida (1 de 
Dezembro). Proposta para Ciclo de Cinema, no 
valor de €1875,00, nos termos da informação n.º 
375/GS/AM/PAF/02 de 28.10.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de despacho: 31.10.2002 
 
Assunto: Projecto Cidades Saudáveis. Pagamento 
à Rede Portuguesa Cidades Saudáveis de 

€4.111,35, nos termos da informação n.º 
391/GS/CS/02 de 08.11.2002. 
Despacho: De acordo. ao DFA/DF, para efeitos. 
Data de despacho: 13.11.2002 
 
Assunto: Projecto “As Artes da Saúde”. Serviço de 
refeições no Refeitório Municipal, no valor de 
€127,75, nos termos da informação n.º 
420/GS/CS/02 de 18.11.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
compromisso. 
Data de despacho: 20.11.2002 
 
Assunto: Projecto “As Artes da Saúde”. 
Pagamento à empresa Sector Mais - Serviços 
Globais em Alimentação, Lda, no valor de €127,75, 
nos termos da informação n.º 444/GS/CS/02 de 
06.12.2002. 
Despacho: De acordo. Ao DFA/DF, para 
pagamento. 
Data do Despacho: 06.12.2002 

 
 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, António 
Antunes, destinadas a ter eficácia externa. 
 
 
Divisão de Manutenção de Instalações Municipais 
 
Informação n.º 115/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento e montagem de material 
eléctrico nas instalações da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens em Perigo e Associações de 
Apoio e Solidariedade Social - Pagamento de 
Factura. 
Empresa: Carlos A. O. Ramalho 
Despacho de pagamento: Ao DFA para 
Pagamento. 
Data de despacho: 13.05.2002 
Valor: €1.804,73 
 
Informação n.º 121/DTO/DMIM/02 
Assunto: Elaboração de projecto de instalações 
eléctricas nas instalações municipais da Rua Frei 
João Turiano, 13 - Pagamento de Factura. 
Empresa: ADLIS - Projectos e Construções, Lda 
Despacho de pagamento: Pague-se, envie-se ao 
DFA. 
Data de despacho: 10.05.2002 
Valor: €5.602,50 
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Informação n.º 122/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de 50 irradiadores a óleo 
de 1500 W com suporte de fixação à parede para 
equipamento em Vários estabelecimentos de 
Ensino - Pagamento de Factura. 
Empresa: Carceluz - Armazenista de Iluminação, 
Material Eléctrico e Electrodomésticos 
Despacho de pagamento: Ao DFA para 
pagamento 
Data de despacho: 13-05-2002 
Valor: € 2.915,06 
 
Informação n.º 127/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
Ar Condicionado nas Instalações da Rua José 
Malhoa, n.º 10 (DEJ). 
Empresa: SCV - Sistemas de Climatização e 
Ventilação, Lda 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento. 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €234,00 
 
Informação n.º 128/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento e montagem de divisória e 
armários de cacifos na Biblioteca Municipal D. 
Dinis - Pagamento de Factura. 
Empresa: GTO - Gabinete Técnico de Obras, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 17.05.2002 
Valor: €1.722,65 
 
Informação n.º 133/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da DMH - 
Pagamento de Factura 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €175,50 
 
Informação n.º 132/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do CAELO - 
Pagamento de Factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento. 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €204,26 
 

Informação n.º 130/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da Rua Alves 
Redol (DAE) - Pagamento de Factura. 
Empresa: SCV - Sistemas de Climatização e 
Ventilação, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €149,18 
 
Informação n.º 134/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado da Secção Administrativa de 
Odivelas - Cabimentação e Pagamento. 
Empresa: Servoclima - Ar Condicionado, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento. 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €29,48 
 
Informação n.º 150/DTO/DMIM/02 
Assunto: Beneficiação da unidade Roca e 
fornecimento de filtro para o equipamento de ar 
condicionado do Gabinete de Atendimento à 
Juventude - Pagamento de factura. 
Empresa: AXIMA - Sistemas e Instalações, AS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 03.06.2002 
Valor: €417,98 
 
Informação n.º 157/DTO/DMIM/02 
Assunto: Pedido de assistência técnica ao 
equipamento de ar condicionado na Loja Jovem de 
Odivelas - Pagamento de factura. 
Empresa: AXIMA - Sistemas e Instalações AS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 06-06-2002 
Valor: €55,48 
 
Informação n.º 158/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de placas de gesso 600x600 
de tecto falso para o DTO/DMIM - Pagamento de 
factura 
Empresa: GTO - Gabinete Técnico de Obras, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.06.2002 
Valor: €1.277,73 
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Informação n.º 162/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento do 
ar condicionado nas instalações do CAELO - 
Pagamento da factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 14.06.2002 
Valor: € 204,26 
 
Informação n.º 163/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do DMH - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 14.06.2002 
Valor: €175,50 
 
Informação n.º 169/DTO/DMIM/02 
Assunto: Transporte de contentores de lixo e 
vazadouro - pagamento de factura. 
Empresa: RESONTRANS - Recolha e Transporte 
de Resíduos Sólidos, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 18.06.2002 
Valor: €93,37 
 
Informação n.º 168/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento e montagem de 
equipamento de ar condicionado na Loja Jovem da 
Ramada - Pagamento de factura. 
Empresa: GRAU 22 - Equipamento de Ar 
Condicionado, Electrodomésticos e Instalações 
Eléctricas, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 18.06.2002 
Valor: €5.718,96 
 
Informação n.º 167/DTO/DMIM/02 
Assunto: Instalação de um aparelho de ar 
condicionado na Sala do Centro de Dados GISC - 
Pagamento de factura. 
Empresa: GRAU 22 - Equipamento de ar 
condicionado, Electrodomésticos e Instalações 
Eléctricas, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 18.06.2002 
Valor: €263,25 

Informação n.º 181/DTO/DMIM/02 
Assunto: Transporte de contentores de lixo a 
vazadouro - Pagamento de factura 
Empresa: RESOTRANS - Recolha e Transporte de 
Resíduos Sólidos, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 25.06.2002 
Valor: €93,37 
 
Informação n.º 184/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - Pagamento de factura. 
Empresa: Pedro e Paulo, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €740,20 
 
Informação n.º 183/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - pagamento de factura. 
Empresa: Pedro e Paulo, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €793,19 
 
Informação n.º 182/DTO/DMIM 
Assunto: Fornecimento e montagem de comando 
para ar condicionado nas instalações da Av. D. 
Dinis - Pagamento de factura. 
Empresa: SERVOCLIMA - Ar Condicionado, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €163,22 
 
Informação n.º 196/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do Gabinete do Vereador Sérgio 
Paiva - Pagamento de factura. 
Empresa: CLIMOBRA - Instalações Técnicas de 
Climatização, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 01.07.2002 
Valor: €243,95 
 
Informação n.º 194/DTO/DMIM/02 
Assunto: Análise de projectos de instalação 
Eléctrica pela CERTIEL - Pagamento de factura. 
Empresa: CERTIEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 01.07.2002 
Valor: €249,40 
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Informação n.º 199/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do Auditório da Póvoa de Santo 
Adrião - Pagamento de factura. 
Empresa: DALKIA - Empresa: de Serviços, 
Condução e Manutenção de Instalações Técnicas, 
AS. 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 01.08.2002 
Valor: € 258,96 
 
Informação n.º 200/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da CGU - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 01.08.2002 
Valor: €238,00 
 
Informação n.º 201/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado das instalações do DMH - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA. 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 01.08.2002 
Valor: €178,50 
 
Informação n.º 204/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento e montagem de película 
fosca na porta de vidro do Gabinete do Sr. 
Presidente - Quinta da Memória - Pagamento de 
Factura. 
Empresa: 36 ARTE - Decoração Por Computador, 
LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 01.08.2002 
Valor: €222,53 
 
Informação n.º 202/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do CAELO- 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA  
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 01.08.2002 
Valor: €207,75 
 
 
 

Informação n.º 208/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento e montagem de estores em 
PVC na escola do 1º Ciclo nº8 de Odivelas (Arroja) 
- Pagamento de factura. 
Empresa: GTO - Gabinete Técnico de Obras, AS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 02.08.2002 
Valor: €4.876,56 
 
Informação n.º 209/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento e montagem de divisórias 
nas instalações do DPE - Pagamento de Factura 
Empresa: ESTRUTÉCNICA - Estruturas de 
Alumínio e Madeira, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 02.08.2002 
Valor: €5.323,19 
 
Informação n.º 215/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento e aplicação de lâmpadas 
fluorescente na Biblioteca D. Dinis - Pagamento de 
Factura. 
Empresa: ATLAS - Ascensores 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento. 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €9,79 
 
Informação n.º 223/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da Divisão de 
Património - Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €118,71 
 
Informação n.º 222/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado das instalações da Divisão do 
Património - Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €116,72 
 
Informação n.º 227/DTO/DMIM/02 
Assunto: Manutenção de extintores do DSC - 
cabimentação e pagamento de factura. 
Empresa: GLOBAL - Segurança Total, LDA 
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Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento. 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €98,05 
 
Informação n.º 216/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do GCRPP e arquivo da DGU - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €43,77 
 
Informação n.º 217/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do GCRPP e arquivo da DGU - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €43,77 
 
Informação n.º 218/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do GCRPP e arquivo da DGU - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €43,77 
 
Informação n.º 219/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do GCRPP e arquivo da DGU - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €43,77 
 
Informação n.º 220/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do GCRPP e arquivo da DGU - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 

Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: € 44,52 
 
Informação n.º 221/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da Divisão de 
património - Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €116,72 
 
Informação n.º 271/DTO/DMIM/02 
Assunto: Manutenção e conservação de ascensores 
- Pagamento de factura 
Empresa: ATLAS Ascensores, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 10.09.2002 
Valor: €302,02 
 
Informação n.º 270/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de estores para a Divisão 
de manutenção e instalações Municipais - 
Pagamento de factura. 
Empresa: Paulo Jorge Esteves Carvalho 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 10.09.2002 
Valor: €1.634,06 
 
Informação n.º 269/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do DMH e GAE - 
Pagamento de factura. 
Empresa: SERVOCLIMA - Ar Condicionado, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €261,80 
 
Informação n.º 272/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do DTO - 
Cabimentação e  Pagamento de factura. 
Empresa: CLIMATORRES - Ar Condicionado 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento. 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €103,88 
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Informação n.º 276/DTO/DMIM/02 
Assunto: Desmontagem e remontagem de 
divisórias nas instalações do DTO - Pagamento de 
factura. 
Empresa: LMJ - Tectos Falsos, Divisórias e 
Construção Civil, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 17.09.2002 
Valor: €1.606,50 
 
Informação n.º 275/DTO/DMIM/02 
Assunto: Beneficiação e fornecimento de filtros 
para unidade de ar condicionado das instalações 
do CAELO - Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 17.09.2002 
Valor: €790,16 
 
Informação n.º 268/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do DMH e GAE - 
Pagamento de factura. 
Empresa: SERVOCLIMA - Ar Condicionado, Lda. 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 17.09.2002 
Valor: €257,40 
 
Informação n.º 286/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado do GCRPP e arquivo da DGU - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €44,52 
 
Informação n.º 285/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado na Sala do Centro de dados do 
GISC - Pagamento de Factura - Pagamento de 
factura. 
Empresa: GRAU 22 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €2.556,12 
 
 

Informação n.º 284/DTO/DMIM/02 
Assunto: Reparação de um sistema de VRV, 
Inverter nas instalações do GISC - Pagamento de 
Factura. 
Empresa: CLIMATOORES - Ar Condicionado, 
LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €297,50 
 
Informação n.º 283/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - pagamento de factura. 
Empresa: Pedro e Paulo. LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €220,95 
 
Informação n.º 282/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - Pagamento de factura 
Empresa: Pedro e Paulo, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €235,08 
 
Informação n.º 278/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - Pagamento de factura. 
Empresa: Pedro e Paulo, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €1.555,48 
 
Informação n.º 280/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - Pagamento de factura. 
Empresa: Pedro e Paulo, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €619,60 
 
Informação n.º 279/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - Pagamento de factura. 
Empresa: Pedro e Paulo, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €1.518,60 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

62  Ano III - N.º 29 
 

Informação n.º 281/DTO/DMIM/02 
Assunto: Fornecimento de materiais para o 
DTO/DMIM - Pagamento de factura. 
Empresa: Pedro e Paulo, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €768,86 
 
Informação n.º 297/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da Divisão de 
Património - Pagamento de factura 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €118,71 
 
Informação n.º 293/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da DGU e 
Gabinete do Vereador Carlos Bodião - Pagamento 
de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €238,00 
 
Informação n.º 294/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do DTO - 
Pagamento de factura. 
Empresa: CLIMATORRES - Ar Condicionado, 
LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €944,86 
 
Informação n.º 295/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações do Núcleo de 
Leitura e Loja Jovem da Pontinha - Pagamento de 
factura. 
Empresa: CLIMATORRES - Ar Condicionado, 
LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor:€447,44 
 

Informação n.º 296/DTO/DMIM/02 
Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de 
ar condicionado nas instalações da DMH. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros. LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €178,50 
 
Informação n.º 300/DTO/DMIM/02 
Assunto: Reparação de aparelhos de ar 
condicionado nas instalações do CAELO - 
Pagamento de factura. 
Empresa: OSF - Octávio Saramago Ferreira, 
Herdeiros, LDA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento. 
Data de despacho: 02.10.2002 
Valor: €755,65 
 
 
 
Divisão de Transportes e Oficinas 
 
Informação n.º 136/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de produtos eléctricos. 
Empresa: Carlarme 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento. 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €59,39 
 
Informação n.º 146/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de chapas de matrícula. 
Empresa: Álvaro Lopes 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento. 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €12,38 
 
Informação n.º 144/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de Baterias. 
Empresa: Sofrapa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento. 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €48,57 
 
Informação n.º 148/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de extensão eléctrica para 
viatura da Oficina domiciliária - GARSI. 
Empresa: TED 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento. 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €24,49 
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Informação n.º 151/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de transformação de viatura. 
Empresa: CARDIVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento. 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €1.604,89 
 
Informação n.º 162/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de logotipos para as viaturas 
municipais 
Empresa: Ar Meios 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €286,37 
 
Informação n.º 097/DTO/DTO/SO02 
Assunto: Pagamento de fusíveis para a frota 
municipal 
Empresa: Carlarme 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €210,60 
 
Informação n.º 173/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de tampões de roda - para 
viatura da frota municipal 
Empresa: X Car 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €314,34 
 
Informação n.º 168/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de baterias 
Empresa: Sofrapa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €133,64 
 
Informação n.º 181/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de tapetes 
Empresa: X Car 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €17,44 
 
Informação n.º 164/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de camurças e vassouras 
Empresa: João Vicente e Vicente 

Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 11.06.2002 
Valor: €76,16 
 
Informação n.º 165/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de desodorizantes Auto e 
sacos de plástico. 
Empresa: João Vicente e Vicente 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento. 
Data de despacho: 11.06.2002 
Valor: €376,42 
 
Informação n.º 182/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de tapetes 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 04.06.2002 
Valor: €496,55 
 
Informação n.º 204/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de decoração de viatura 
municipal 
Empresa: Avantgarde 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 25.06.2002 
Valor: €1.006,20 
 
Informação n.º 215/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de material eléctrico 
Empresa: Carlarme 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 01.07.2002 
Valor: €620,28 
 
Informação n.º 238/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Aquisição de quatro pneus para viatura 
municipal 
Empresa: Sactorrodas 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 06.08.2002 
Valor: €1.517,85 
 
Informação n.º 252/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de jantes 
Empresa: Auto Cambota 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €44,99 
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Informação n.º 242/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de baterias 
Empresa: Sofrapa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €103,88 
 
Informação n.º 277/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de chapas de matrícula 
Empresa: Álvaro Lopes 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor:€14,68 
 
Informação n.º 278/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de diversos material para 
viaturas municipais 
Empresa: Renault Chelas 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €1.178,61 
 
Informação n.º 281/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de chapas de matrícula 
Empresa: Álvaro Lopes 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €12,38 
 
Informação n.º 282/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de diverso material para 
viaturas municipais 
Empresa: Carlarme 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 17.09.2002 
Valor: €123,24 
 
Informação n.º 266/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de camurça 
Empresa: João Vicente e Vicente 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 02.10.2002 
Valor: €699,13 
 
Informação n.º 309/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de tintas e vernizes 
Empresa: Calreis 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 08.10.2002 
Valor: €138,98 
 
 

Informação n.º 313/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de farolim 
Empresa: MX Car 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 11.10.2002 
Valor: €72,67 
 
Informação n.º 130/DTO/2002 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: OÀSIS 
Despacho de pagamento: Ao DFA para 
Pagamento 
Data de despacho: 13.05.2002 
Valor: €577,41 
 
Informação n.º 135/DTO/2002 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 02.05.2002 
Valor: €114,21 
 
Informação n.º 133/DTO/2002 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Auto Abastecedora da Paiã 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 17.05.2002 
Valor: €196,97 
 
Informação n.º 138/DTO/2002 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Hotelcar 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €889,70 
 
Informação n.º 153/DTO/2002 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €95,89 
 
Informação n.º 178/DTO/2002 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: OASIS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 14.06.2002 
Valor: €703,92 
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Informação n.º 206/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 01.07.2002 
Valor: €196,01 
 
Informação n.º 207/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 01.07.2002 
Valor: €402,74 
 
Informação n.º 225/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Hotelcar 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 17.07.2002 
Valor: €970,38 
 
Informação n.º 228/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ato Abastecedora da Paiã 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 24.07.2002 
Valor: €666,92 
 
Informação n.º 226/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 24.07.2002 
Valor: €276,51 
 
Informação n.º 230/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 24.07.2002 
Valor: €2.191,36 
 
Informação n.º 108/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Auto Abastecedora da Paiã 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 24.07.2002 
Valor: €108,35 

Informação n.º 241/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Auto Abastecedora da Paiã 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €2.373,36 
 
Informação n.º 249/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 10.09.2002 
Valor: €79,09 
 
Informação n.º 270/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Auto Abastecedora da Paiã 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: € 1.517,85 
 
Informação n.º 279/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ato Abastecedora da Paiã 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €280,94 
 
Informação n.º 280/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Auto Abastecedora da Paiã 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €29,48 
 
Informação n.º 281/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €196,01 
 
Informação n.º 282/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €402,74 
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Informação n.º 283/DTO/02 
Assunto: Pagamento de factura - combustíveis 
Empresa: OASIS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €82,77 
 
Informação n.º 142/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de Lavagem de estofos 
Empresa: Pedro Miguel Marinho e Monteiro 
Despacho de pagamento: Ao DFA para 
Pagamento 
Data de despacho: 02.05.2002 
Valor: €81,90 
 
Informação n.º 010/DTO/ST/GPM/02 
Assunto: Pagamento de Factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: Barraqueiro Transportes, S.A 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 02.05.2002 
Valor: €25,74 
 
Informação n.º 022/DTO/ST/GPM/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 02.06.2002 
Valor: €128,70 
 
Informação n.º 106/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 02.06.2002 
Valor: €904,57 
 
Informação n.º 137/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 06.06.2002 
Valor: €875,39 
 
 
 
 

Informação n.º 013/DTO/ST/GPM/01 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: Barraqueiro Transportes S. A 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €466,83 
 
Informação n.º 023/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de lavagem de viaturas 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €17,60 
 
Informação n.º 021/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €170,00 
 
Informação n.º 012/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €34,20 
 
Informação n.º 007/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €139,26 
 
Informação n.º 002/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €47,09 
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Informação n.º 171/DTO/2002 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Central do Pneu 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 24.06.2002 
Valor: €618,91 
 
Informação n.º 172/DTO/2002 
Assunto: Pagamento e facturas de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Central do Pneu 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 24.06.2002 
Valor: €551,65 
 
Informação n.º 175/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Central do Pneu 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 24.06.2002 
Valor: €546,39 
 
Informação n.º 019/DTO/ST/GPM/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: Barraqueiro Transportes, S.A 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €466,83 
 
Informação n.º 026/DTO/GPM/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €260,91 
 
Informação n.º 029/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €53,70 
 
 

Informação n.º 028/DTO/ST/GPM/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarros 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.07.2002 
Valor: €585,48 
 
Informação n.º 025/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Central do Pneu 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 19.07.2002 
Valor:€488,67 
 
Informação n.º 028 - A/DTO/ST/GPM/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
autocarros 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 19.07.2002 
Valor: €575,64 
 
Informação n.º 031/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
viaturas 
Empresa: Central do Pneu Lda 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 09.09.2002 
Valor: €502,70 
 
Informação n.º 033/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem da 
viatura 
Empresa: Ti Saloia 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
pagamento 
Data de despacho: 10.09.2002 
Valor: €35,80 
 
Informação n.º 032/DTO/ST/GPM/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
autocarros 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 10.09.2002 
Valor: €279,65 
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Informação n.º 034/DTO/ST/GPM/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: Barraqueiro, Transportes S. A 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €305,83 
 
Informação n.º 309/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €773,14 
 
Informação n.º 207/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de factura de lavagem de 
autocarro 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 04.10.2002 
Valor: €773,14 
 
Informação n.º 325/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
autocarros 
Empresa: ESEVEL 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.10.2002 
Valor: €920,04 
 
Informação n.º 326/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas de lavagem de 
autocarros 
Empresa: Barraqueiro Transportes, S.A 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.10.2002 
Valor: €311,78 
 
Informação n.º 143/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Loures Automóveis 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 02.05.2002 
Valor: €1.257,98 
 
 

Informação n.º 139/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: AM Almeida 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €215,00 
 
Informação n.º 145/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de calibragem e montagem 
de pneu 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €56,04 
 
Informação n.º 58/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Povoacar 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
cabimento e posterior para Pagamento 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €191,53 
 
Informação n.º 157/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €74,86 
 
Informação n.º 153/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 16.05.2002 
Valor: €287,00 
 
Informação n.º 138/DTO/DTO/SO02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Juncauto 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €395,79 
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Informação n.º 137/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Carquatro 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €32,18 
 
Informação n.º 141/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: C Santos 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €157,19 
 
Informação n.º 140/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: C Santos 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.05.2002 
Valor: €134,67 
 
Informação n.º 154/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Citroen Automóveis 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €207,99 
 
Informação n.º 155/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €217,04 
 
Informação n.º 156/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €94,49 
 
 

Informação n.º 159/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: AM Almeida 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €350,56 
 
Informação n.º 160/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: AM Almeida 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €341,76 
 
Informação n.º 161/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Iveco Portugal 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €268,81 
 
Informação n.º 152/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Império Auto Centro 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 23.05.2002 
Valor: €15,21 
 
Informação n.º 135/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 23.05.2002 
Valor: €162,17 
 
Informação n.º 134/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 23.05.2002 
Valor: €214,24 
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Informação n.º 163/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Carquatro 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €69,46 
 
Informação n.º 163/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Loures Automóveis 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €2.031,62 
 
Informação n.º 176/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Sueco 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €18,33 
 
Informação n.º 171/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €142,01 
 
Informação n.º 170/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: C. Santos 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €70,26 
 
Informação n.º 177/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: AM Almeida 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €322,83 
 
 

Informação n.º 178/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: AM Almeida 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €331,09 
 
Informação n.º 179/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: AM Almeida 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €309,01 
 
Informação n.º 169/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €125,95 
 
Informação n.º 186/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 03.06.2002 
Valor: €155,61 
 
Informação n.º 192/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Povoacar 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 06.06.2005 
Valor: €44,28 
 
Informação n.º 191/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Povoacar 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 06.06.2002 
Valor: €1.420,91 
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Informação n.º 190/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Juncauto 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 06.06.2002 
Valor: €358,42 
 
Informação n.º 196/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.06.2002 
Valor: €28,92 
 
Informação n.º 187/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de inspecção 
Empresa: Auto Cambota 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.06.2002 
Valor: €100,83 
 
Informação n.º 198/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €74,86 
 
Informação n.º 199/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €91,28 
 
Informação n.º 200/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.06.2002 
Valor: €148,89 
 
 
 

Informação n.º 201/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Avantgarde 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 18.06.2002 
Valor: €80,73 
 
Informação n.º 202/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Tecniamper 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 18.06.2002 
Valor: €124,62 
 
Informação n.º 203/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 18.06.2002 
Valor: €248,96 
 
Informação n.º 024/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de factura relativo a furo de 
viatura municipal 
Empresa: Central do Pneu 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 01.07.2002 
Valor: €4,75 
 
Informação n.º 209/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.06.2002 
Valor: €184,16 
 
Informação n.º 210/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.06.2002 
Valor: €214,24 
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Informação n.º 212/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Loures Automóveis 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.06.2002 
Valor: €92,20 
 
Informação n.º 208/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Sueco 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.06.2002 
Valor: €576,31 
 
Informação n.º 226/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Sueco 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €967,16 
 
Informação n.º 219/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Carquatro 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €180,48 
 
Informação n.º 211/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €292,56 
 
Informação n.º 224/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €78,16 
 
 

Informação n.º 221/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €375,47 
 
Informação n.º 229/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.07.2002 
Valor: €147,54 
 
Informação n.º 232/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 19.07.2002 
Valor: €217,00 
 
Informação n.º 244/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €524,28 
 
Informação n.º 231/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €.155,26 
 
Informação n.º 230/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €122,38 
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Informação n.º 245/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €363,03 
 
Informação n.º 246/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Iveco Portugal 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €.35,19 
 
Informação n.º 247/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Sueco 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €255,91 
 
Informação n.º 248/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Rui Pais 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €177,55 
 
Informação n.º 250/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €29,42 
 
Informação n.º 249/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €33,99 
 
 

Informação n.º 251/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 07.08.2002 
Valor: €28,92 
 
Informação n.º 253/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Cambota 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 14.08.2002 
Valor: €1.376,85 
 
Informação n.º 268/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €209,21 
 
Informação n.º 270/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €137,05 
 
Informação n.º 271/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €211,93 
 
Informação n.º 272/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €234,49 
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Informação n.º 273/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €133,87 
 
Informação n.º 274/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €32,38 
 
Informação n.º 275/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Cambota 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €167,73 
 
Informação n.º 275/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Cambota 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €167,73 
 
Informação n.º 276/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Cambota 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €1,528,79 
 
Informação n.º 279/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €117,55 
 
 

Informação n.º 280/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 13-09-2002 
Valor: € 76,28 
 
Informação n.º 269/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 13.09.2002 
Valor: €142,70 
 
Informação n.º 241/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Auto Cambota 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 06.08.2002 
Valor: €533,14 
 
Informação n.º 287/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Povoacar 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €877,71 
 
Informação n.º 297/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação  de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €175,63 
 
Informação n.º 298/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €165,05 
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Informação n.º 300/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €188,04 
 
Informação n.º 299/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €229,47 
 
Informação n.º 301/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €146,49 
 
Informação n.º 303/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Tecniamper 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €136,80 
 
Informação n.º 296/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €47,96 
 
Informação n.º 295/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €35,58 
 
 

Informação n.º 292/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Povoacar 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €502,04 
 
Informação n.º 293/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Automóveis Citroen 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €316,92 
 
Informação n.º 302/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: Tractoroeste 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 30.09.2002 
Valor: €86,00 
 
Informação n.º 314/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 16.10.2002 
Valor: €29,42 
 
Informação n.º 315/DTO/DTO/SO/02 
Assunto: Pagamento de reparação de viatura 
municipal 
Empresa: IPS 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 16.10.2002 
Valor: €146,86 
 
Informação n.º 102/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA para 
pagamento 
Data de despacho: 13.05.2002 
Valor: €13.433,10 
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Informação n.º 037/DTO/DTO/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €1.134,43 
 
Informação n.º 036/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €1.134,43 
 
Informação n.º 038/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €1.134,43 
 
Informação n.º 039/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 040/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 042/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 051/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 

Informação n.º 054/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 055/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €1.134.43 
 
Informação n.º 056/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 057/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €55.22 
 
Informação n.º 058/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pedido de cabimento e posterior 
pagamento das facturas apensas 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €1.286.76 
 
Informação n.º 052/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e para pagamento  
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 053/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e para pagamento  
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
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Informação n.º 026/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 027/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 028/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 029/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 030/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 031/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 032/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 

Informação n.º 033/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 034/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 035/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 041/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 20.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 043/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 044/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 045/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 21.05.2002 
Valor: €414.18 
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Informação n.º 050/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 22.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 047/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 22.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 048/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 22.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 049/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 22.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 046/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 22.05.2002 
Valor: €414.18 
 
Informação n.º 177/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €15.519.25 
 
Informação n.º 088/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €1.242,54 

Informação n.º 089/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €828,36 
 
Informação n.º 090/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 092/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 093/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 094/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €828,36 
 
Informação n.º 101/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €828,36 
 
Informação n.º 103/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €828,36 
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Informação n.º 104/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €1.656,72 
 
Informação n.º 0095/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €828,36 
 
Informação n.º 096/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €1.656,72 
 
Informação n.º 097/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 098/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €828,36 
 
Informação n.º 099/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 100/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 27.05.2002 
Valor: €414,18 

Informação n.º 060/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Renovação do aluguer de automóveis 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 25.06.2002 
Valor: €5.576,24 
 
Informação n.º 059/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €2.983,50 
 
Informação n.º 186/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Renovação de aluguer de automóveis 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 01.07.2002 
Valor: €1.945,24 
 
Informação n.º 217/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de facturas - locação de 
viaturas 
Empresa: Salvador Caetano 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 24.07.2002 
Valor: €282,64 
 
Informação n.º 216/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 31.07.2002 
Valor: €15.770,63 
 
Informação n.º 248/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Iberent 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 31.07.2002 
Valor: €950,10 
 
Informação n.º 112/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €1.491,75 
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Informação n.º 111/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €1.491,75 
 
Informação n.º 110/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €1.491,75 
 
Informação n.º 107/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 108/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 0109/DTO/DTO/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 116/DTO/DTO/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €828,26 
 
Informação n.º 118/DTO/DTO/02 
Assunto: Renovação de aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €1.491,75 

Informação n.º 121/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 120/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 124/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 122/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €414,18 
 
Informação n.º 113/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €583,01 
 
Informação n.º 114/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor:€583,01 
 
Informação n.º 115/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €1.242,54 
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Informação n.º 119/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €828,36 
 
Informação n.º 117/DTO/DTO/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 11.09.2002 
Valor: €2.268,86 
 
Informação n.º 283/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 17.09.2002 
Valor: €15.770,63 
 
Informação n.º 244/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €55,22 
 
Informação n.º 246/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Locação de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €96,64 
 
Informação n.º 300/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA para cabimento 
e compromisso 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €3.236,24 
 
Informação n.º 301/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA para cabimento 
e compromisso 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €3.236,24 

Informação n.º 302/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA para cabimento 
e compromisso 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €3.236,24 
 
Informação n.º 218/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA para cabimento 
e compromisso 
Data de despacho: 16.10.2002 
Valor: €4.555,98 
 
Informação n.º 234/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA para cabimento 
e compromisso 
Data de despacho: 16.10.2002 
Valor: €4.633,86 
 
Informação n.º 245/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de viaturas 
Empresa: Auto Industrial 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 17.10.2002 
Valor: €165,68 
 
Informação n.º 176/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Pagamento de locação de máquina de 
terraplanagem 
Empresa: Transportes Transgranjal 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €788,58 
 
Informação n.º 163/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de máquina retroescavadora 
Empresa: Transportes trasngranjal 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €350,16 
 
Informação n.º 106/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: Turistejo 
Despacho de pagamento: Ao DFA para 
cabimentação e posterior pagamento 
Data de despacho: 13.05.2003 
Valor: €540,00 
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Informação n.º 107/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.06.2002 
Valor: €1.884,46 
 
Informação n.º 175/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF/DP para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €551,50 
 
Informação n.º 174/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €313,64 
 
Informação n.º 173/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €641,06 
 
Informação n.º 172/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €326,40 
 
Informação n.º 171/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €381,33 
 
Informação n.º 170/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €320,53 

Informação n.º 169/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €320,53 
 
Informação n.º 168/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €603,35 
 
Informação n.º 167/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €226,57 
 
Informação n.º 166/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Serviço de aluguer 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DP/DF para 
cabimento e posterior pagamento 
Data de despacho: 26.06.2002 
Valor: €306,39 
 
Informação n.º 206/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €105,00 
 
Informação n.º 204/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: € 168,00 
 
Informação n.º 196/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €168,00 
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Informação n.º 199/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €252,00 
 
Informação n.º 200/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €84,00 
 
Informação n.º 203/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarro 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €115,00 
 
Informação n.º 201/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarro 
Empresa: Turistejo 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
Pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €639,98 
 
Informação n.º 205/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €238,00 
 
Informação n.º 193/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €200,00 
 
Informação n.º 194/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €248,15 

Informação n.º 195/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €1.361,75 
 
Informação n.º 197/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €1.247,00 
 
Informação n.º 202/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €230,00 
 
Informação n.º 198/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 11.07.2002 
Valor: €90,00 
 
Informação n.º 210/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: Rodoviária de Lisboa 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 17.07.2002 
Valor: €901,88 
 
Informação n.º 299/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €1.164,00 
 
Informação n.º 295/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €840,00 
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Informação n.º 293/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: Turistejo 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 23.09.2002 
Valor: €1.685,03 
 
Informação n.º 311/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 08.10.2002 
Valor: €174,58 
 
Informação n.º 312/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 08.10.2002 
Valor: €140,00 
 
Informação n.º 313/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 08.10.2002 
Valor: €100,00 
 
Informação n.º 314/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 08.10.2002 
Valor: €1.298,00 
 
Informação n.º 315/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: Turistejo 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 08.10.2002 
Valor: €1.130,00 
 
Informação n.º 353/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 16.10.2002 
 
Valor: €5.245,00 
Informação n.º 354/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Empresa: TURIROTA 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 16.10.2002 
Valor: €640,00 

Informação n.º 355/DTO/DTO/ST/02 
Assunto: Aluguer de Autocarros 
Empresa: LILAZ 
Despacho de pagamento: Ao DFA/DF para 
pagamento 
Data de despacho: 16.10.2002 
Valor: €365,00 

 
 
 
 

TURISMO 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador, Dr. 
Alexandrino Saldanha, destinadas a ter eficácia 
externa. 
 
 
Processo n.º 03/2002/MO 
Data de despacho: 11.10.2002 
Concordar com o pagamento referente a 
“Animação no âmbito do Programa Viagens na 
Minha Terra”, pelo valor de €3412,32 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 98/GT/SMC 
de 07.10.2002. 
 
Processo n.º 03/2002/MO 
Data de despacho: 11.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Divulgação na Rádio Horizonte Tejo do Programa 
Viagens na Minha Terra”, pelo valor de €498,75 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
99/GT/SMC de 07.10.2002. 
 
Processo n.º 08/2002/MO 
Data de despacho: 15.11.2002 
Concordar com o pagamento referente aos 
“Serviços prestados pela PSP no âmbito das 
Comemorações do Dia Mundial do Turismo”, pelo 
valor de €300,86, nos termos da informação n.º 
03/GT de 25.10.2002. 
 
Processo n.º 03/2002/MO 
Data de despacho: 31.10.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Aquisição de Azulejos no âmbito do Programa 
Viagens na Minha Terra”, pelo valor de €1.400,00, 
nos termos da informação n.º 102/GT/SMC de 
08.10.2002. 
 
Processo n.º 25/2002/MO 
Data de despacho: 08.11.2002 
Concordar com o pagamento referente à 
“Renovação de assinatura Anual do Jornal 
Turisver”, pelo valor de €42,40 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 53/GT/AB de 
30.10.2002 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

55ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1199  ee  2200  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR N°1/AM/02 

 
Ocorreu no dia 29 de Novembro de 2002, um 
dramático acidente de viação com um autocarro de 
turismo, que se despistou e capotou após a decida 
da Rua João Villaret, na Ramada, o qual ocasionou 
a morte de seis pessoas e 47 feridos. 
Tal acidente, tendo como causa provável uma 
falha técnica no sistema de travões encontra-se 
actualmente em investigação pelas entidades 
competentes, investigação essa que determinará as 
causas próximas de tão fatídico acidente que 
enlutou a freguesia da Ramada e o Município de 
Odivelas. 
 
Face a este grave acidente, A Assembleia 
Municipal de Odivelas, reunida na sua 5ª Sessão 
Ordinária, no dia 19 de Dezembro, delibera exarar 
um Voto de sentidas condolências às famílias 
enlutadas e de profundo pesar por este trágico 
acidente, manifestando igualmente toda a sua 
solidariedade para com as vítimas acidentadas. 
 
Odivelas. 19 de Dezembro de 2002 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 
 

VOTO DE SOLIDARIEDADE 
 

 
 

VOTO DE SOLIDARIEDADE PARA COM OS 
CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

N° 1/AM/2002 
 
 

Em 1992, no final da década das pessoas com 
deficiência (1983 - 1992), a Assembleia Geral das 
Nações Unidas proclamou 3 de Dezembro, o Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência. 
 
A década fora um período de tomada de 
consciência para a adopção de medidas para 
melhorar a situação das pessoas com deficiência e 
para promover a igualdade de oportunidades. 
 
A problemática da inserção social das pessoas 
portadoras de deficiência reveste-se da maior 
importância, porquanto nela se jogam os 
mecanismos de luta contra atitudes 
discriminatórias e da afirmação da diferença como 
um dos princípios básicos para a cidadania. 
 
A sua situação, traduzindo-se num quadro de 
desvantagens adicionais em sociedades fortemente 
competitivas, é um dos barómetros da qualidade 
do empenho na causa da realização dos direitos 
sociais básicos. 
 
Desde logo o direito a uma existência digna e feliz, 
ao acesso a oportunidades de realização pessoal, a 
uma vida familiar, mas também de acesso aos 
mecanismos de mobilidade social, com especial 
incidência na educação, formação e no trabalho. 
 
Este Dia Internacional tem o mérito de nos obrigar 
a proceder a uma avaliação global das políticas 
internacionais, europeias e nacionais na área da 
deficiência. 
E se muito foi adquirido em termos de direito 
proclamado continua a existir um desfasamento 
entre o proclamado e o vivido. 
 
Com efeito, igualmente à escala nacional a 
proclamação de direitos nem sempre tem 
correspondido à sua efectiva protecção e garantia. 
 
Os Projectos de Lei recentemente discutidos na 
Assembleia da Republica apresentados pelo PS, 
PCP, BE, PEV e CDS-PP pretendem ser um 
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contributo para um efectivo combate à 
discriminação em função da deficiência de molde a 
que se ultrapassem os constrangimentos ainda 
existentes no acesso à saúde, educação, habitação e 
eliminação de barreiras físicas e sociais em relação 
aos milhares de deficientes do nosso País. 
 
Mas o verdadeiro combate reside numa alteração 
de mentalidades e de abertura da sociedade “à 
diferença” e nesse combate as Autarquias Locais e 
os autarcas têm igualmente um papel indeclinável 
a desempenhar. 
 
O reforço da cidadania e da democracia pressupõe 
uma articulação dos direitos civis e sociais e a 
interdição de discriminações baseadas na diferença 
de raça, cor, sexo, língua, religião, origem nacional 
ou social, pertença a uma minoria nacional, 
nascimento, deficiência ou qualquer outra 
circunstância. 
 
Os direitos humanos requerem sempre uma 
continua vigilância ainda que a sua reposição ou o 
seu enquadramento estejam delineados, pelo que 
tal como afirma Norberto Bobbio “o problema 
fundamental em relação aos direitos do homem, 
hoje, não é tanto justifica-los, mas o de protegê-
los”. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na 
sua 5ª Sessão Ordinária no dia 19 de Dezembro 
de 2002, apresenta nestes termos o seu voto de 
solidariedade para com o cidadão portador de 
deficiência. 
 
A Mesa da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

Moção 
 

Assunto: Atrasos na transferência de Impostos 
Municipais cobrados pelo Estado 
 
Considerando: 
 
1 - Que começa a ser preocupante para muitos 
Municípios Portugueses e também para o 

Município de Odivelas os atrasos que se estão a 
verificar, por parte do Ministério das Finanças, na 
transferência de impostos municipais já cobrados 
como Derrama, valores residuais de contribuição 
Autárquica e Sisa; 
 
2 - Que esta atitude do Governo, totalmente 
obcecado pela redução do Déficit Orçamental que 
erigiu como bandeira e quer levar a cabo custe o 
que custar e sem olhar a processos nem a meios, 
não passa de mais um artifício para aumentar a 31 
de Dezembro de 2002 os activos financeiros nos 
cofres do Estado; 
 
3 - Que ao reter as verbas que devia transferir e 
que se traduzem em muitos milhões de Euros, o 
Governo está a agravar as dificuldades dos 
Municípios no cumprimento dos seus 
compromissos; 
 
4 - Que no caso da Câmara Municipal de Odivelas 
os atrasos das transferências põem em causa o 
pagamento atempado de encargos já suportados 
pelas nossas Freguesias ao abrigo do Protocolo de 
Delegação de Competências: 
 
5 – Que no Município de Odivelas, através do seu 
Presidente da Câmara, já oficiou formalmente o 
Ministério das Finanças, dando-Ihe conta destas 
suas preocupações; 
 
6 - Que os outros Municípios já vieram a público 
protestar contra esta manobra dilatória com que se 
pretende dificultar ainda mais a vida dos 
Municípios Portugueses; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 19 
de Dezembro de 2002 delibera, associar-se às 
preocupações da Câmara Municipal de Odivelas e 
dos restantes Municípios Portugueses, exigindo do 
Governo o atempado cumprimento das 
transferências para os Municípios dos impostos a 
que têm direito. 
 
Odivelas, 19 de Dezembro de 2002 
 
(Aprovada por maioria) 
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Moção 

 
O Governo PPD - CDS decidiu obrigar os 
Portugueses a pagar portagens para a passagem na 
CREL. 
 
Esta decisão é errada, é injusta, pois vai 
sobrecarregar os trabalhadores que têm de se 
deslocar diariamente para o seu trabalho e muitos 
a partir de habitações adquiridas nos arredores de 
Lisboa porque mais económicas; assim como 
aumentar o já caótico trânsito na 2a Circular, 
Estradas Nacionais e Zonas Urbanas com grave 
incidência nos Concelhos de Loures, Odivelas e 
Sintra, com a agravante de se criarem condições 
para o aumento imediato de preços no 
consumidor. 
 
Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em 02/12/19, decide condenar esta medida 
e apelar ao Governo: 
 
a) para que dentro de um raciocínio de bom - senso 
desista desta decisão de aplicar taxas pela 
passagem na CREL; 
b) para que apoie todos os protestos que os utentes 
desta importante via rodoviária venham a realizar. 
 
Odivelas, 19 de Dezembro de 2002 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

Moção 
 

Considerando que: 
 
 Recentemente, decidiu o Governo repor o 

pagamento de portagens na CREL, com efeitos a 
partir de 1 de Janeiro de 2003. 
 
 Sob pretexto de tapar buracos orçamentais, ou de 

redução do défice, o Governo decide assim abrir 
um enorme “buraco” no bolso de todos os utentes 
que circulam naquela via regional exterior da 
capital.  
 
 O Governo nem teve o cuidado de ouvir a Junta 

Metropolitana de Lisboa, não lhe tendo sequer 
dado conta da sua intenção, não obstante, neste 
período, se encontrar em discussão o reforço das 
competências das Áreas Metropolitanas e em 
estudo a constituição da Autoridade Metropolitana 

de Transportes, o que configura, “meramente”, um 
grave desrespeito institucional. 
 
 Mais graves, com maior e penoso impacto nos 

bolsos e na segurança dos portugueses, serão as 
consequências desta medida, aparentemente 
fundamentada numa justiça ilusória do 
utilizador/pagador. 
 
Considerando ainda que: 
 
 Na realidade, muitos utilizadores daquela via de 

circulação, única alternativa rápida e segura que 
permite aliviar o congestionamento de vias de 
atravessamento de densos aglomerados urbanos, 
voltarão a engrossar as já de si penosas filas de 
transito, com forte probabilidade do aumento de 
conflitos rodoviários e consequentes acidentes. 
 
 De facto, o pagamento destas portagens virá 

juntar-se ao aumento da taxa do IVA, com 
inevitável indexação aos preços de produtos e 
serviços, provocando um novo agravamento do 
custo de vida não só para os utentes da referida via 
de circulação mas para todos os consumidores da 
região da grande Lisboa e de todo o território 
nacional. 
 
 Não devem ser os utentes da CREL a pagar a 

crise, nem se deve tapar um buraco orçamental 
abrindo mais um rasgão nos bolsos dos 
portugueses. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
Sessão Ordinária no dia 19 de Dezembro de 2002, 
delibera exigir do Governo a revogação da sua 
decisão de aplicar portagens na CREL ou nos 
sistemas SCUT do Pais, enquanto se verificar a 
inexistência de vias alternativas com padrões 
adequados de segurança e de qualidade. 
 
Odivelas, 19 de Dezembro de 2002 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

Moção de Solidariedade 
para com os Trabalhadores 

 
Respondendo à mais brutal ofensiva desencadeada 
depois do 25 de Abril, contra os seus mais 
inalienáveis direitos conquistados ao longo de 
muitas décadas de luta, os trabalhadores 
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portugueses estiveram em greve no passado dia 10 
de Dezembro. 
 
Resistindo a pressões e ameaças, pondo em risco, 
nalguns casos, o seu posto de trabalho, abdicando 
de mais um dia de remuneração no seu já magro 
salário, a esmagadora maioria dos trabalhadores 
rejeitou firmemente o papel de serventuária do 
poder que o Governo e os grandes grupos 
económicos lhe querem voltar a atribuir. 
 
Contrariando, talvez, as expectativas do Governo, 
o chamado “Código do Trabalho” foi em devido 
tempo descodificado e os trabalhadores 
perceberam a extrema gravidade do Pacote 
Laboral que se lhes pretende impor, fazendo 
regredir em séculos os conceitos de Justiça Social e 
de Solidariedade. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
19 de Dezembro de 2002, ciente de que é no 
trabalho que reside a força motora de qualquer 
sociedade, manifesta a sua solidariedade para com 
todos os trabalhadores em luta pelo 
reconhecimento pleno à dignidade do trabalho, 
dignidade que não é compatível com a 
insegurança de emprego, com os salários de 
miséria praticados, com o esbulho dos tempos 
livres destinados à cultura e à família. 
 
Odivelas, 1.9 de Dezembro de 2002 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO MUNÍCIPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE 
E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 
Envio de informação do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas à Assembleia Municipal de 
Odivelas, em cumprimento do determinado na 
alínea e) do n.º 1 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de Janeiro. 
 
 
 

“(...) 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

à Assembleia Municipal sobre a actividade e 
situação financeira do Município 

 
Para os efeitos estipulados na alínea e) do n° 1 do 
Artigo 53°, e na alínea cc) do n° 1 do Artigo 68°, 
todos da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se 
anexa a informação a que a Câmara Municipal de 
Odivelas se obriga a apresentar, no período 
compreendido entre a data de realização da 4ª 
sessão ordinária da Assembleia Municipal - 26 de 
Setembro de 2002 - e a data legalmente 
estabelecida para o envio da convocatória para a 5ª 
sessão ordinária do mesmo órgão, sobre a sua 
situação financeira, bem como outros documentos 
importantes relativos à actividade municipal. 
 
1. INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO MUNICÍPIO 
 
O ANEXO A é composto pelos documentos que 
contêm a informação que traduz a situação 
financeira do Município à data de 2002-12-09. 
 
O ANEXO B contêm a informação relativa aos 
encargos com os empréstimos para o ano 2002. 
 
2. SEGURANÇA DOS RECINTOS DESPORTIVOS 
 
Em 21 de Outubro p.p. foi-me entregue o Relatório 
Final elaborado pela Comissão de Vistorias criada 
para avaliação da Segurança em Instalações 
Desportivas do Concelho. 
 
Das suas conclusões e recomendações foi dado 
conhecimento às Entidades responsáveis pelas 
instalações desportivas vistoriadas, com o pedido 
de serem promovidas as acções de resolução das 
anomalias detectadas e para as quais foram 
apresentadas propostas de resolução. 
 
3. PROJECTO "CIDADANIA E PODER LOCAL" 
 
No âmbito deste projecto, iniciou-se na 22ª 
Reunião Ordinária, pública, da Câmara Municipal, 
realizada no dia 2002/10/30, a participação de 
alunos de diferentes graus de ensino de escolas do 
Concelho nas reuniões públicas onde, através de 
questões colocadas ao Executivo e no 
acompanhamento dos trabalhos, se vão 
familiarizando com a actividade autárquica 
visitando, em seguida, os serviços da Câmara 
responsáveis pela resposta às questões colocadas 
pelos alunos. 
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4. ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO E PLANO DE 
ACTIVIDADES PARA 2002 
 
Nas reuniões ordinárias do Executivo realizadas 
entre o período de 2002/09/26 e 2002/12/09 foram 
propostas, e aprovadas, alterações orçamentais, de 
modo a permitir o cabimento adequado das verbas 
necessárias para se fazer face aos encargos 
assumidos. 
(Actas respectivas das reuniões Ordinárias) 
 
5. AUGI's - ENTREGA DE ALVARÁS 
 
No dia 24 de Novembro p.p. foram entregues mais 
dois alvarás de loteamento, o 7° e o 8° de 2002, e 
respeitantes ao Bairro das Sete Quintas I e II, 
Freguesia de Caneças. 
(Acta 23a reunião Ordinária - ponto antes ordem 
do dia) 
 
6. ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DAS AUGI's  
 
Tendo em atenção que o PDM em vigor no 
Município de Odivelas ainda é o herdado do 
Município de Loures que classificava 
determinados Bairros com o estatuto de 
Manutenção Temporária e que Ihes imputava 
outros atributos que, até à presente data, os 
impedia de serem considerados como AUGI's, foi 
feito um estudo, envolvendo várias vertentes, de 
modo a que, cumpridos certos requisitos por parte 
quer de Associações de Bairro ou Comissões de 
Moradores quer do Município (nomeadamente no 
que diz respeito à fixação da modalidade de 
reconversão e proceder à sua redelimitação), de 
modo a ultrapassar determinados factores 
condicionadores, para que as Administrações das 
AUGI sejam validamente constituídas até 31 de 
Dezembro de 2002 afim de poderem ser 
enquadradas e tratadas como tal. 
 
Assim, 24 novos Bairros foram redelimitados, já 
que a proposta apresentada ao Executivo foi 
aprovada por unanimidade. 
(Acta 22a reunião Ordinária - ponto 25) 
 
7. DIVULGAÇÃO DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 
No passado dia 30 de Novembro foi exibido na 
RTP 2 o programa "Horizontes da Memória" da 
autoria do Professor José Hermano Saraiva e 
dedicado ao Concelho de Odivelas. 
 
Este programa, gravado no Concelho, evidencia as 
potencial idades locais, nomeadamente no que se 
refere ao nosso valioso património histórico e 
elogia as intenções da criação/construção de locais 
que possam devolver às populações o prazer do 
usufruto do espaço público. 
 

8. ODIVELGEST - Gestão de Equipamentos, E.M. 
 
Junta-se, como Anexo C, o Relatório do Conselho 
de Administração da ODIVELGEST- Gestão de 
Equipamentos, E.M. sobre a situação económico-
financeira e funcional da Empresa, referente aos 
primeiros seis meses de gestão e que tinha sido 
solicitado pelo Executivo Municipal. O presente 
Relatório foi aprovado, por unanimidade, pelo 
Conselho de Administração em 2002/11/20. 
(Acta 24a reunião Ordinária - ponto antes ordem 
do dia) 
 
9. ODIVELCULTUR - Gestão, Produção e Divulgação 
Cultural, E.M. 
 
Juntam-se, como Anexo D, os Documentos de 
Gestão Previsional para 2002 - Plano de 
Actividades e Orçamento, devidamente aprovados 
pelo Conselho de Administração, bem como o 
parecer do Revisor Oficial de Contas (Fiscal 
Único). Juntam-se, como Anexo E, os Documentos 
de Gestão Previsional para 2003 - Plano de 
Actividades e Orçamento, devidamente aprovados 
pelo Conselho de Administração, bem como o 
parecer do Revisor Oficial de Contas (Fiscal 
Único). Igualmente se junta, como Anexo F, a 
Tabela de Preços a praticar pela ODIVELCUL TUR 
nos diferentes espaços que já estão, ou virão a 
estar, a seu cargo. 
(Acta 25a reunião Ordinária - ponto 13) 
 
10. PROCESSOS JUDICIAIS E CONTRA - 
ORDENACIONAIS EM CURSO 
 
Do ANEXO G constam os processos judiciais e 
contra-ordenacionais neste momento em curso.  
 
11. LISTA DE ANEXOS 
 
ANEXO A - Informação sobre a situação 
Financeira do Município; 
ANEXO B - Informação sobre aos encargos com os 
empréstimos para 2002; 
ANEXO C - ODIVELGEST - Relatório da Conselho 
de Administração; 
ANEXO D - ODIVELCULTUR -Documentos de 
Gestão Previsional para 2002; 
ANEXO E - ODIVELCULTUR - Documentos de 
Gestão Previsional para 2003; 
ANEXO F - ODIVELCUL TUR - Tabela de Preços 
para 2003; 
ANEXO G - Processos Judiciais e Contra-
Ordenacionais em curso. 
 
Odivelas, 09 de Dezembro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
(...)” 
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ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PARA 2003 E 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Proposta de Orçamento e Grandes Opções do 
Plano para o ano de 2003 e Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia, de 
acordo com o deliberado na 7.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas 
realizada em 9 de Dezembro de 2002 (publicado no 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 28/2002, 

página 16). 
 

“ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PARA 2003 

 
PREÂMBULO 

 
I 
 

Aos Municípios, como órgãos eleitos da 
Administração Local, cabe-lhes um papel 
fundamental na resolução concreta dos problemas 
dos nosso cidadãos ao nível das suas necessidades 
individuais de bem estar e de qualidade de vida no 
espaço do nosso território onde vivem, onde 
muitos já trabalham, e para muitos que nos 
visitam. 
 
Estamos claramente num processo de mudança e 
de transformação, e porque este processo tem de 
ser um esforço partilhado, temos que fazer um 
apelo aos particulares, aos promotores e 
urbanizadores e às comunidades locais, para que, 
com o município e o Estado, possamos melhorar o 
desenvolvimento do nosso tecido urbano e a 
criação de melhores oportunidades e espaços para 
ocupação, convívio, lazer e encontro. Queremos 
estabelecer, neste novo município, uma nova 
relação de proximidade, e para isso teremos que 
nos reencontrar uns com os outros, numa nova 
identidade local, com vida própria, onde nos 
possamos fixar cada vez mais e atrair actividades, 
emprego e desenvolvimento social. 
 
Compreendemos que a concretização destas 
funções, para dar resposta a uma população que se 
vai tomando cada vez mais exigente para com os 
seus autarcas, face às expectativas que lhes vão 

sendo legitimamente criadas, se toma um desafio 
que exige de nós, no próximo ano, redobrada 
dedicação e imaginação, num quadro em que os 
recursos, se escassos eram, mais escassos irão ser 
em 2003. 
 
Sendo assim claramente insuficientes os recursos 
colocados à disposição dos municípios, fruto de 
uma injusta contenção e austeridade para quem, 
como nós, mais e melhor sabe aplicar os meios ao 
serviço das populações que serve, a elaboração das 
Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 
2003 exigiram de nós o desconforto enorme de 
termos que ser rigorosos e contidos no 
estabelecimento de prioridades e opções no 
planeamento das nossas actividades, iniciativas e 
projectos de investimentos municipais. Não 
podemos pois deixar de reavivar que este 
Município se pronunciou contra esta por forma a 
acompanhar os critérios de austeridade, contenção 
e poupança de recursos que nos são exigidos, em 
nome de um interesse nacional que põe em causa, 
conforme parecer unânime da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses, os interesses e os 
nossos compromissos locais.  
 
Contra a vontade expressa dos autarcas eleitos, 
tiveram que ser estes os princípios orientadores 
que condicionaram a Proposta das Grandes 
Opções do Plano e do Orçamento para 2003 do 
Município de Odivelas, que aqui vos apresento, na 
certeza de que, tal com eu, não nos revemos por 
certo no resultado final do que gostaríamos que 
fossem as actividades, iniciativas e projectos de 
investimentos municipais, que melhor serviriam os 
superiores interesse da nossa comunidade. 
 
O ano de 2002 foi marcado, desde o seu início, por 
um grande esforço de todos para satisfazer 
compromissos assumidos e concluir um grande 
conjunto de projectos que transitaram, em curso, 
de 2001. Infelizmente, o final de 2002, acabou por 
ser marcado por dificuldades inesperadas no 
desenvolvimento da actividade municipal, em 
virtude das medidas restritivas do Orçamento 
Rectificativo aprovado pela Assembleia da 
República em Maio. Todos fizemos um esforço de 
contenção e de austeridade nos gastos, que me 
apraz registar, e que nos permite ter reduzido para 
cerca de metade, não só as dívidas a terceiros, 
como os compromissos que transitarão para o ano 
de 2003. 
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Apesar de tudo foi possível apresentar para vossa 
apreciação e posterior execução, um plano de 
actividades municipais e um orçamento inferior 
aos 70.000.000 de euros que serviram de base aos 
documentos previsionais para o ano de 2002, e que 
todos soubemos cumprir, independentemente do 
esforço adicional que tivemos para satisfazer 
compromissos do ano anterior, o que sempre há-de 
acontecer no início de qualquer ano, em que 
sempre teremos de assumir encargos em curso de 
actividades e projectos de anos anteriores. 

 
 

II 
 

Em traços gerais as actividades consubstanciadas 
nestes documentos previsionais para 2003 têm em 
vista prosseguir os seguintes objectivos gerais: 
 
• Melhorar as condições de acessibilidades, 
circulação e estacionamento, em conjugação com 
uma gestão sustentável do crescimento urbano, 
por forma a melhorar a mobilidade dos cidadãos, 
em particular, e a qualidade de vida das 
populações, em geral; 
 
• Proceder à requalificação urbana e ambiental das 
nossas: freguesias, com especial ênfase para a 
reabilitação dos centros históricos e a conservação 
e manutenção do nosso património histórico e 
cultural; 
 
• Promover a recuperação e legalização das AUGI' s; 
 
• Criar condições para que no Município possa 
aumentar a criação de empresas, a criação de 
novos empregos e a fixação das pessoas ao 
território; 
 
• Prosseguir no apoio aos nossos agentes sociais, 
Associações, clubes, colectividades e Instituições 
de solidariedade por forma a imprimir maior 
dinamismo às suas actividades em prol do 
desenvolvimento cultural, social e desportivo; 
 
• Melhorar os níveis de segurança das populações, 
através do apoio municipal aos Bombeiros e de 
parcerias com as forças de segurança; 
 
• Investir fortemente na educação e no apoio às 
actividades juvenis nomeadamente na melhoria e 
aumento da rede escolar, na ocupação de tempos 
livres e apoio a projectos escolares, e nos 
incentivos ao associativismo juvenil; 
 

III 
 

Sendo, nas sociedades actuais, os meios e recursos 
financeiros cada vez mais escassos, face às 
necessidades e exigências da nossa comunidade, 
impõe-se-nos, cada vez mais, potenciar formas de 
intervenção e de parceria que potenciem os nossos 
recursos numa relação conjugada e estreita: 
 
• Entre os diversos órgãos autárquicos das 
Freguesias, Câmara e Assembleia Municipal para 
melhor se definirem prioridades de intervenção, e 
se potenciarem as várias capacidades; 
 
• Com as Instituições culturais, desportivas, 
recreativas e sociais, na promoção conjunta, 
participada e partilhada das iniciativas que cada 
um vai promovendo; 
 
• Com as Juntas de Freguesias e Associações de 
Moradores, no desenvolvimento de projectos que 
promovam infra-estruturas e requalificação urbana 
em áreas consolidadas ou a legalizar e recuperar; 
 
• Com as Empresas Municipais e as Escolas na 
gestão de equipamentos culturais e desportivos e 
na prestação de serviços às populações; 
 
• Com a Administração Central, promotores, 
urbanizadores e agentes económicos na promoção 
de investimentos em equipamentos e infra-
estruturas essenciais ao nosso território, na 
promoção de habitação social e de projectos 
comparticipados para a requalificação urbana e 
ambiental do nosso Concelho; 

 
 

IV 
 

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
2003 prevêm um total de Receitas e Despesas de 
67.227.970,00 Euros, inferior, em cerca de 
2.000.000,00 à previsão inicial do Orçamento de 
2002. 
 
No Capítulo das Receitas 51.224.050,00 Euros são 
Receitas Correntes e 16.003.920,00 Euros são 
Receitas de Capital; 
 
Do total das Despesas 44.542.027,39 Euros são 
Despesas Correntes, cumprindo-se assim o 
preceito legal de terem um valor inferior às 
Receitas Correntes. 
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As Despesas de Capital somam 22.685.942,61 
Euros, reflectindo a impossibilidade de recurso ao 
financiamento para investimentos municipais, 
imposta pela Lei do Orçamento do Estado para 
2003, o que se vai reflectir negativamente no nível 
de actividade e de projectos infra-estruturantes 
fundamentais para o Concelho. 
 
Este Orçamento e Grandes Opções do Plano 
significam um conjunto de oportunidades 
perdidas na melhoria do nosso crescimento e do 
nosso desenvolvimento, mas representam um 
esforço da nossa parte, com sacrifício evidente do 
bem estar das populações, para cumprir as 
orientações do Governo, em matéria orçamental, 
que mereceram o repúdio unânime dos autarcas 
portugueses, independentemente das suas 
orientações politico-partidárias. 
 
De salientar, por fim, que, por imposição legal, não 
pudemos incluir ainda as Receitas que poderão 
advir do Empréstimo para os Investimentos 
previstos no PROQUAL, até que o Tribunal de 
Contas vise o competente processo que lhe foi 
enviado em meados de Novembro. Esperamos 
naturalmente poder contar com esse empréstimo 
para realizar os cerca de 35.000.000,00 de Euros de 
investimentos que nestas Grandes Opções do 
Plano surgem como "A DEFINIR". 
 
Odivelas, 4 de Dezembro de 2003 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DE FREGUESIA, que se publica em 
anexo (Anexo A). 
 
(Aprovados por unanimidade) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRACÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO(S) A CURTO PRAZO 

 
Concessão de autorização à Câmara Municipal de 
Odivelas para contracção de empréstimo ou 
empréstimos de curto prazo até ao montante de 
€3.000.000,00 (três milhões de euros) para o ano 
económico de 2003, de acordo com o deliberado 
por esta Câmara na sua 25.ª reunião ordinária 
realizada em 6 de Dezembro de 2002 (Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 28/2002, página 14). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA PARA 2003 
 

Proposto manter a taxa de contribuição autárquica 
para o ano de 2003 no valor de 1,0%, de acordo 
com o deliberado na 7.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas realizada em 9 de 
Dezembro de 2002 (publicado no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 28/2002, página 16). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA 2003 
 

Proposta de Tabela de Taxas e Tarifas para o ano 
de 2003, de acordo com o deliberado na 25.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada em 6 de Dezembro de 2002 
(publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

n.º 28/2002, página 14), que se publica em anexo 
(Anexo B). 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO 
 

 
 

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PARTES 
COMUNS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 

 
Concessão de autorização à Câmara Municipal de 
Odivelas para a realização de despesa com a 
empreitada de reabilitação de partes comuns em 
edifícios de habitação municipal localizados na 
Quinta da Quintinha, na Póvoa de Santo Adrião, 
de acordo com o deliberado por esta Câmara na 
sua 23.ª reunião ordinária realizada em 13 de 
Novembro de 2002 (publicado no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 27/2002, página 9). 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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REGULAMENTOS 
 

 
 

REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA 
HIGIENE E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
Regulamento de Resíduos Sólidos e da Higiene e 
Limpeza de Espaços Públicos, de acordo com o 
deliberado na 25.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 6 de 
Dezembro de 2002 (publicado no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 28/2002, página 14), que se 
publica em anexo (Anexo C). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL 
DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO 

 
Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização, de acordo com o deliberado na 25.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada em 6 de Dezembro de 2002 
(publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

n.º 28/2002, página 14), que se publica em anexo 
(Anexo D). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 
E TRABALHOS NA VIA PÚBLICA RELATIVOS 

À CONSTRUÇÃO, USO E CONSERVAÇÃO 
DE INFRA-ESTRUTURAS 

 
Regulamento Municipal de Obras e Trabalhos na 
Via Pública relativos à Construção, Uso e 
Conservação de Infra-Estruturas, de acordo com o 
deliberado na 25.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 6 de 
Dezembro de 2002 (publicado no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 28/2002, página 15), que se 
publica em anexo (Anexo E). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO E DO MOBILIÁRIO URBANO 

 
Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço 
Público e do Mobiliário Urbano, de acordo com o 
deliberado na 25.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 6 de 
Dezembro de 2002 (publicado no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 28/2002, página 15), que se 
publica em anexo (Anexo F). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
 

Proposta de abertura de um concurso público para 
constituição de direito de superfície em subsolo, 
tendo por objecto a concepção, construção e 
exploração de um parque público subterrâneo de 
estacionamento para viaturas ligeiras e a concessão 
da instalação e exploração de parquímetros numa 
zona da cidade de Odivelas, de acordo com o 
deliberado na 25.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 6 de 
Dezembro de 2002 (publicado no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 28/2002, página 15). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 
 

 
 

SUBLOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
DA TRIPNEUS, EM CANEÇAS 

 
Proposta de contrato de sublocação de duração 
limitada dos prédios da Tripneus, a seguir 
descritos: 
 
a) - Prédio urbano sito na Estrada Nacional, n.º 96, 
Montemor, Freguesia de Caneças, Concelho de 
Odivelas, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, sob a ficha número cento e 
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trinta e seis, da respectiva freguesia, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 800, para o qual 
foi emitida pela Câmara Municipal de Odivelas, a 
respectiva Licença de Utilização; 
 
b) - Prédio rústico sito no casal da Torre da Gaia ou 
Torre, Montemor, denominado "Pirolitos", 
freguesia de Caneças, Concelho de Odivelas, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob a ficha número seiscentos e quarenta 
e sete da respectiva freguesia, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 34, Secção D. De 
acordo com o proposto pela informação dos 
serviços n.º 26/DJAG/JRP de 2002.12.11, e nos 
termos do contrato que se transcreve: 

 
 
 

“CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE DURAÇÃO LIMITADA 
(Dec-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro) 

 
Entre: 
 
------- TRIPNEUS, LDA, sociedade por quotas, com 
sede na Rua Luís de Camões, n.º 39, Ponte da Bica, 
Caneças, Odivelas, pessoa colectiva n.º 502066962, 
com o capital social de € 74819.67, matriculada na 
primeira Conservatória do Registo Comercial de 
Loures, sob o número seis mil novecentos e 
quarenta, a folhas cento e cinco, do livro C - 
dezoito, neste acto representada pelos seus três 
únicos sócios gerentes, com poderes para o acto, 
Abel José Duarte Ramos, Rogério Manuel Castelo 
Grilo e Guilherme Rodrigues Manarte, adiante 
abreviadamente designada por SUBLOCADORA; 
 
------- MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, com o n.º de pessoa 
colectiva 504293125, neste acto representada pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Porfírio Varges, natural da freguesia de Almendra, 
concelho de Vila Nova de Foz Côa, portador do 
Bilhete de Identidade n.º 679919, emitido em 
Lisboa, adiante designado por SUBLOCATÁRIO; 
e 
IMOLEASING - Sociedade de Locação Financeira 
Imobiliária, S.A., sociedade comercial anónima, 
com sede na Avª João XXI, n.º 63, 2.º andar, 
freguesia de S. João de Deus, pessoa colectiva n.º 
501339787, com o capital social de dezassete mil, 
novecentos e cinquenta e seis Euros e setenta e 
dois cêntimos, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob a ficha n.º dois 
mil oitocentos e cinco, também designada por 
LOCADORA, aqui prestando o seu consentimento.  

É celebrado o presente contrato que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
------- A SUBLOCADORA - por força do Contrato de 
Locação Financeira, que, em 17 de Julho de 1998, 
outorgou com a IMOLEASING, dá de sublocação 
ao sublocatário, que por sua vez toma de 
sublocação, os prédios, assim descritos : 
 
a) - Prédio urbano sito na Estrada Nacional, n.º 96, 
Montemor, Freguesia de Caneças, Concelho de 
Odivelas, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, sob a ficha número cento e 
trinta e seis, da respectiva freguesia, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 800, para o qual 
foi emitida pela Câmara Municipal de Odivelas, a 
respectiva Licença de Utilização;  
 
b) - Prédio rústico sito no casal da Torre da Gaia ou 
Torre, Montemor , denominado "Pirolitos", 
freguesia de Caneças, Concelho de Odivelas, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob a ficha número seiscentos e quarenta 
e sete da respectiva freguesia, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 34, Secção D; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
------- 1. A presente sublocação rege-se pelo artigo 
123°, n.º 2 do RAU, que as partes expressamente 
aceitam. 
------- 2. A presente sublocação é celebrada pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, contando-se o seu início de 
vigência a partir do dia 1 de Janeiro de 2003, 
ocorrendo o seu termo a 31de Dezembro de 2007.  
------- 3. Findo o prazo referido no número anterior, 
o contrato de sublocação renovar-se-á, automática 
e sucessivamente por iguais períodos de cinco 
anos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
------- 1. Os locais sublocados destinam-se à 
instalação de serviços do MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS. 
------- 2. O SUBLOCATÁRIO, fica expressamente 
autorizado a realizar as obras de adaptação, dos 
imóveis sublocados, ao exercício da sua actividade, 
de acordo com os padrões de qualidade inerentes 
ao mesmo, não podendo, contudo, tais obras 
incidir sobre os elementos externos e internos 
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estruturais essenciais por forma a causarem-lhe 
danos irreparáveis. 
------- 3. Fica exclusivamente a cargo do 
SUBLOCATARIO o custo das obras referidas no 
número anterior. 
------- 4. Os locais sublocados são entregues ao 
SUBLOCATÁRIO, nesta data, no estado global em 
que actualmente se encontram, e que as partes 
declaram conhecer e aceitar. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
------- 1. Como contrapartida da ocupação e 
utilização dos locais sublocados, o 
SUBLOCATÁRIO pagará à SUBLOCADORA a sub-
renda mensal de € 11721.75 (onze mil, setecentos e 
vinte e um Euros e setenta e cinco cêntimos), 
vencendo-se a primeira renda a 1 de Janeiro de 
2003, e cada uma das sub-rendas subsequentes, até 
ao dia 8 do mês imediatamente anterior àquele a 
que diga respeito, sendo o respectivo pagamento 
efectuado por meio de transferência bancária - NIB 
000703140000732001839, do Banco Espírito Santo, 
agência de Casal de Cambra. 
------- 2. A sub-renda referida no número anterior, 
será actualizada anualmente, de acordo com os 
coeficientes publicados. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
------- 1. O SUBLOCATÁRIO obriga-se a: 
 
a) Manter os locais sublocados em perfeito estado 
de conservação, realizando à sua custa as obras de 
reparação, conservação e manutenção dos locais e 
de todas as suas instalações e equipamentos e 
demais encargos tornados necessários pelo seu 
uso; 
b) Suportar os encargos com a electricidade e água 
que lhe disserem respeito; 
c) Findo o contrato de sublocação, por qualquer 
causa, o sublocatário obriga-se a reparar todas as 
deteriorações verificadas no local que não 
decorram da sua utilização prudente e normal. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
Finda a sublocação, o SUBLOCATÁRIO terá o 
direito a proceder ao levantamento das 
benfeitorias que haja efectuado no local, desde que 
não cause a este qualquer deterioração ou, caso tal 
deterioração seja susceptível de se produzir, 
proceda à sua reparação, não lhe sendo devido 
qualquer reembolso ou indemnização pelas 
benfeitorias que não possam ser retiradas. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

------- A SUBLOCADORA obriga-se a: 
 
a) Suportar todas as despesas relativas a 
coberturas, fachadas, empenas e outras similares; 
b) Continuar a pagar pontualmente todas as 
obrigações, incluindo seguros, que se encontram 
previstos no âmbito do Contrato de Locação 
Financeira celebrado com a IMOLEASING. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
-------1. No caso de haver incumprimento 
contratual por parte da SUBLOCADORA para com 
a IMOLEASING, o SUBLOCATÁRIO fica autorizado 
a substituir-se em qualquer pagamento decorrente 
do Contrato de Locação com aquela entidade, 
ficando assim, garantido pela LOCADORA, a 
vigência dos contratos de Locação e Sublocação, 
bem como a continuidade da utilização dos 
respectivos prédios, pelo SUBLOCATÁRIO. 
------- 2. Sempre que o SUBLOCATÁRIO se 
substitua à SUBLOCADORA no pagamento da 
renda, ou no cumprimento de quaisquer 
obrigações contratuais, para com a IMOLEASING, 
deverá efectuar o pagamento do montante 
remanescente à SUBLOCADORA, não havendo 
deste modo, qualquer incumprimento da cláusula 
QUARTA, por parte do SUBLOCATÁRIO. 
------- 3. Em caso de falência, arresto, ou outra 
forma de extinção da sociedade SUBLOCADORA, 
fica reconhecido ao SUBLOCATÁRIO o direito de 
preferência na aquisição do imóvel pelo preço a 
fixar pela IMOLEASING, nas condições a negociar 
nesse momento. 
------- 4. A locadora, em caso de não cumprimento 
pontual pela SUBLOCADORA de qualquer 
obrigação que para ela resulte do contrato de 
locação financeira, notificará o sublocatário para 
este, querendo, se substituir à SUBLOCADORA no 
cumprimento das respectivas obrigações; 
------- 5. Sendo o contrato resolvido nos termos 
deste artigo, SUBLOCADORA e SUBLOCATÁRIO 
continuarão subordinados às suas obrigações e 
deverão abandonar de imediato as instalações, 
restituíndo-as; 
------- 6. A notificação referida no n.º 4, poderá ser 
efectuada por comunicação pessoal e directa, 
desde que registada em protocolo, ou por meio de 
carta registada com aviso de recepção dirigida 
para a morada da SUBLOCADORA e da 
SUBLOCATÁRIA, constantes do presente contrato, 
considerando-se eficazes mesmo que recusadas ou 
devolvidas. 
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CLÁUSULA NONA 
 

------- 1. Findo o contrato de Locação, exercendo a 
SUBLOCADORA o direito de opção de compra, 
esta promete arrendar os imóveis objecto do 
presente contrato ao SUBLOCATÁRIO, mantendo 
as condições contratuais, designadamente, quanto 
à sub-renda, ficando desde já o SUBLOCATARIO 
autorizado a utilizar as instalações. 
------- 2. Em caso de não exercício de opção de 
compra pela SUBLOCADORA no termo do 
contrato, a presente sublocação caduca, obrigando-
se o Sublocatário a desocupar livre de pessoas e 
bens o imóvel objecto do contrato, ou a adquiri-lo 
pelo preço fixado pela IMOLEASING para a sua 
venda. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

------- Nos termos do artigo 3.º do Contrato de 
Locação, a LOCADORA dá o seu consentimento 
expresso à LOCATÁRIA para sublocar os referidos 
imóveis ao SUBLOCATÁRIO, nas condições 
estipuladas no presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 
------- Para a resolução dos litígios emergentes do 
presente Contrato será competente o Tribunal da 
Comarca de Loures, com expressa exclusão de 
quaisquer outros.  
 
o presente Contrato é feito em triplicado, ficando 
um exemplar em poder de cada uma das partes 
outorgantes. 
 
ODIVELAS, 1 de Janeiro de 2003 
 
A LOCADORA A SUBLOCADORA O SUBLOCATÁRIO 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
 

 
 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Celebração de seguro de acidentes pessoais a favor 
dos membros da Assembleia Municipal de 
Odivelas, de acordo com a proposta de deliberação 
n.º 5/AM/2002: 
 
“Considerando que, nos termos do artigo 5º al I) 
do n.º 1, da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho com as 
alterações subsequentes, os eleitos locais têm 
direito a protecção em caso de acidente; 
 
Considerando que, os membros desta Assembleia 
Municipal, porque são eleitos locais nos termos do 
estatuído no n.º 2 do artigo 1º do Estatuto dos 
Eleitos Locais (Lei n.º 29/87) e dos artigos 250 e 
251º do Texto Constitucional, têm direito a tal 
protecção legal; 
 
Considerando que, o n.º 1 do artigo 17º do supra 
citado diploma dispõe que «os membros dos órgãos 
autárquicos têm direito a um seguro de acidentes 
pessoais mediante deliberação do respectivo órgão, que 
fixará o seu valor»; 
 
A Assembleia Municipal delibera: 
 
Realizar um seguro de acidentes pessoais a favor 
dos membros da Assembleia Municipal de 
Odivelas, cujos capitais mínimos de cobertura 
serão os seguintes: 
 
- no caso de morte ou invalidez permanente - 
119.472,07 Euros 
- no caso de internamento (dia) - 58,41 Euros 
- quanto às despesas de tratamento e 
repatriamento - 7.481,97 Euros 
 
Sublinhe-se que os capitais mínimos de cobertura 
são similares aos contratados para os membros do 
executivo.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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Minuta de Protocolo 
 

Delegação de Competências da Câmara Municipal de Odivelas na 
Junta de Freguesia de ........................ 

 
Considerando que: 

 
a) A delegação de actos de Competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia está legalmente 

consagrada na alínea c) do n.º6 do Art. 64º da Lei 169/99 de 18 Setembro, alterada pela 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, e contemplada no Art. 3º do Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de 
Odivelas; 

 
b) Da execução de anteriores Protocolos de Delegação de Competências resultaram benefícios para o 

interesse comum, pelo que no futuro esse benefício se continua a presumir, assumindo a Câmara 
Municipal de Odivelas que a experiência anterior recomenda o aperfeiçoamento deste instrumento 
no que se refere aos apoios às competências delegadas; 

 
c) A delegação de competências deve ser, por isso mesmo, acompanhada dos meios necessários ao seu 

adequado exercício, mas num quadro de exigente utilização dos recursos financeiros, o que 
constitui facto acrescido para o maior rigor e eficácia da sua gestão; 

 
d) O Protocolo de Delegação de Competências tem subjacente um princípio geral de boa conservação e 

manutenção do património público e de economia de meios na prossecução das competências 
delegadas; 

 
e) Constitui  dever  da  Câmara  Municipal  de  Odivelas  apreciar  permanentemente  a forma como as 

competências são exercidas pela Junta de Freguesia, através do envio, por parte desta e em tempo 
útil, à Câmara Municipal, de informação escrita descritiva e quantitativa. 
 

é celebrado o presente Protocolo de Delegação de Actos de Competência da Câmara Municipal de 
Odivelas, representada pelo seu Presidente Manuel Porfírio Varges, na Junta de Freguesia de 
............................................, representada pelo seu Presidente ......................................................., que foi 
aprovado pela Assembleia Municipal em .... de Dezembro de 2002 e Assembleia de Freguesia em .... de 
.................. de ..... 
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ARTIGO 1.º 
(Objectivo) 

 
É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os actos necessários ao exercício das seguintes 
competências nos termos do presente Protocolo: 

a) Manutenção e conservação de escolas do 1.º ciclo e jardins de infância da rede pública e 
equipamentos desportivos nela integrados; 

b) Manutenção, conservação e gestão de mercados, incluindo mercados de levante; 
c) Manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados (incluindo Fontes Luminosas); 
d) Limpeza das vias e espaços públicos; 
e) Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e limpeza e conservação de bermas 

e valetas; 
f) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos descobertos (não inclui  campos de ténis); 
g) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos; 
h) Toponímia; 
i) Licenciamento da ocupação da via pública; 
j) Licenciamento da actividade publicitária; 
k) Manutenção, conservação e gestão de campos de ténis; 
l) Licenciamento da ocupação da via pública por motivo de obras,  previstas nos Arts.º 14º e 15º da 

Tabela de Taxas e Licenças aprovada pelo Município de origem; 
m) Transportes escolares; 
n) Manutenção e conservação de Dispensários e de WC’s para canídeos; 

 
 

ARTIGO 2.º 
(Manutenção e conservação de Escolas do 1.º ciclo e Jardins de Infância 

da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas integrados) 
 

1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência delegada são fixados nas seguintes 

percentagens do custo de construção equivalente dos equipamentos, actualizadas a 2003: 
a) Escolas - Edifícios                1% 
b) Escolas - Logradouros                2% 
c) Polidesportivos                              2% 
 

3. Considera-se, para efeitos do presente Protocolo, que: 
 
a) Para os equipamentos já objecto do anterior Protocolo, o valor de construção equivalente é aquele 

que resulta do valor efectivo da transferência respeitante ao ano de 1998; 
b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, o custo unitário de construção 

equivalente é fixado em € 498,80/m2 para edificações e € 39,90/m2 para logradouros, polidesportivos e 
outras áreas descobertas. 
 

4. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo 
Geral Municipal, do Fundo de Coesão Municipal e do Fundo Base Municipal. 

 
 
 
 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29 Anexo A 3 

 

 
ARTIGO 3.º 

(Manutenção, conservação e gestão de Mercados, incluindo Mercados de Levante) 
 

1. O exercício da delegação de competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados com base: 
 

a) Mercados cobertos – 1.5% do custo de construção edificada equivalente, acrescido de 5% do custo 
das bancas existentes (€ 3.242,19/unidade) e de 10% do custo das bancas, para gestão; 

b) Mercados de levante – 5% do custo das bancas existentes (€ 2.493,99/unidade) e de 10% do custo das 
bancas, para gestão. 

 
3. Considera-se, para efeitos do presente protocolo, que: 
 

a) Para os equipamentos já objecto do anterior Protocolo, o valor de construção equivalente é aquele 
que resultar do valor efectivo da transferência respeitante ao ano de 1998; 

b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, o custo unitário de construção 
equivalente é fixado em € 748,20/m2. 

 
4. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo Geral 

Municipal, do Fundo de Coesão Municipal e do Fundo Base Municipal. 
 
 

ARTIGO 4.º 
(Manutenção e conservação de Zonas Verdes e espaços ajardinados) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 

prossecução do interesse público nomeadamente na manutenção e conservação das Zonas Verdes e 
espaços ajardinados, bem como a conservação do mobiliário urbano nelas integrado, excluindo a recolha 
de entulhos e aparas de jardim. 

 
2. Os meios financeiros a transferir são fixados em função do custo dos recursos humanos necessários ao 

exercício da competência que, para o ano 2003, tem em conta o seguinte quadro mínimo de pessoal: 
 

• Caneças   9  Jardineiros 
• Famões   10 Jardineiros 
• Odivelas   46 Jardineiros e 1 Encarregado 
• Olival Basto     7 Jardineiros 
• Pontinha   12 Jardineiros 
• Póvoa de Santo Adrião  11 Jardineiros e 1 Encarregado 
• Ramada   20 Jardineiros e 1 Encarregado 

 
3. A verba final a transferir é composta pelo valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos 

necessários, acrescida de 15% para trabalho suplementar e de 15% do valor anteriormente calculado para 
encargos gerais de funcionamento, transferidos independentemente de os trabalhadores estarem 
vinculados à Câmara ou à Junta de Freguesia. 

 
4. As transferências serão realizadas considerando o número de trabalhadores efectivamente afectos ao 

exercício da competência, até ao limite expresso no presente Protocolo, devendo a Junta de Freguesia 
produzir a necessária prova junto da Câmara Municipal, sempre que a tal seja solicitada. 
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5. Caso a Junta de Freguesia opte por soluções de manutenção de zonas verdes e espaços ajardinados que 

integrem significativamente o recurso a contratação de serviços, o exercício da competência será objecto 
de Protocolo adicional, que regulamentará também a verba a transferir, em substituição da prevista no 
número três. 

 
6. A transferência de verbas para a manutenção e conservação de Fontes Luminosas, será objecto de estudo 

futuro, sendo da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas os encargos decorrentes dos 
consumos de água e energia eléctrica. 

 
7. As despesas com as instalações para o exercício desta competência são responsabilidade da Câmara 

Municipal de Odivelas e por esta pagos. 
 
8. A evolução anual do valor a transferir será feita de acordo com a actualização do índice 100 do regime 

geral da Administração Pública. 
 
NOTA: Em sede própria e aquando da 1ª Revisão Orçamental, será revista a situação dos Jardineiros, com 

efeitos retroactivos a 2003/01/01. 
 
 

ARTIGO 5.º 
(Limpeza das vias e espaços públicos) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 

prossecução do interesse público e nomeadamente a varredura e lavagem das vias e espaços públicos, 
incluindo valetas, sarjetas e sumidouros e ainda bermas e caminhos da área urbana da Freguesia, 
excluindo a recolha de monos e aparas de jardim. 

 
2. A verba final a transferir é composta pelo valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos 

necessários, acrescida de 15% para trabalho suplementar e de 15% do valor anteriormente calculado para 
encargos gerais de funcionamento, transferidos independentemente de os trabalhadores estarem 
vinculados à Câmara ou à Junta de Freguesia. 

 
3. As transferências serão realizadas considerando o número de trabalhadores efectivamente afectos ao 

exercício da competência, até ao limite expresso no presente Protocolo, devendo a Junta de Freguesia 
produzir a necessária prova junto da Câmara Municipal, sempre que a tal seja solicitada. 

 
4. Caso a Junta de Freguesia opte por soluções de limpeza urbana que integrem significativamente o 

recurso a meios mecânicos e/ou a prestação de serviços, o exercício da competência será objecto de 
Protocolo adicional, que regulamentará também a verba a transferir em substituição da prevista no 
número dois. 

 
5. O número de cantoneiros e encarregados de brigada de serviço de limpeza a afectar ao exercício da 

competência, por Freguesia, é calculado segundo a seguinte fórmula: 
 

• Freguesia com mais de 10 bairros de génese ilegal:   1 cantoneiro por cada 700 habitantes 
• Freguesia com menos de 10 bairros de génese ilegal: 1 cantoneiro por cada 900 habitantes 
• Nenhuma Freguesia poderá ter menos de 10 cantoneiros 
• 1 encarregado de brigada por cada 10 cantoneiros, sendo os arredondamentos efectuados a partir da ½ 

dezena de cantoneiros (exemplos: 15 cantoneiros - 2 encarregados; 25 cantoneiros - 3 encarregados). 
 

6. As despesas com as instalações para o exercício desta competência são responsabilidade da Câmara 
Municipal de Odivelas e por esta pagos. 
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7. A população da Freguesia é calculada com base no índice relativo a 2001, entre a população residente, 

segundo os resultados dos Censos e o número de eleitores recenseados no ano anterior (base para anos 
seguintes). Este índice será anualmente aplicado ao número de eleitores e determinará a população 
residente estimada. 

 
8. A evolução do valor a transferir será feita de acordo com a actualização do índice 100 do regime geral da 

Administração Pública. 
 
 

ARTIGO 6.º 
(Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais 

e limpeza e conservação de bermas e valetas) 
 

1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público e nomeadamente reparação corrente (tapa buracos) de pavimentos 
rodoviários em arruamentos urbanos, estradas e caminhos municipais; reparação corrente (levantamento 
e reconstrução) de passeios pedonais; conservação e reparação corrente (levantamento e reconstrução) de 
passeios pedonais; conservação e reparação corrente de bermas e valetas em estradas e caminhos 
municipais, incluindo capinagem, reparação de revestimentos e limpeza. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados como segue: 
 

a) Pavimentos rodoviários (tapa buracos) - reparação de 1% da área pavimentada, por ano, a um custo 
de €7,48/m2; 

b) Passeios - Reparação anual de 1% sobre a área total estimada a um custo de €12,47/m2; 
c) Bermas e valetas em caminhos e estradas municipais - reparação anual do comprimento da via a 

€2,09/metro linear. 
 

3. A Câmara Municipal deverá actualizar anualmente os elementos base. 
 
4. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo Geral 

Municipal e do Fundo Base Municipal. 
 
 

ARTIGO 7.º 
(Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos 

descobertos - não inclui campos de ténis) 
 

1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados em: 
 

a) Recintos com iluminação – €2.493,99/ano; 
b) Recintos sem iluminação - €1.496,39/ano. 
 

3. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo Geral 
Municipal, do Fundo de Coesão Municipal e do Fundo Base Municipal. 
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ARTIGO 8.º 

(Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos) 
 

O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
 

ARTIGO 9.º 
(Toponímia) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público, nomeadamente a colocação de placas toponímicas, cujas características 
serão fixadas pela Câmara Municipal, sendo da responsabilidade da Junta de Freguesia  a sua aquisição e 
colocação. 

 
 

ARTIGO 10.º 
(Licenciamento da ocupação da via pública) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público e nomeadamente no âmbito dos regulamentos municipais em vigor,  em 
obediência a prescrições técnicas elaboradas pela Câmara Municipal de Odivelas com o objectivo de garantir 
padrões estéticos e a funcionalidade dos espaços públicos. A Câmara Municipal, quando situações do 
interesse do Município o justifiquem, poderá exercer por si as competências, caso em que, nos termos gerais 
dos princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer 
actos,  não havendo neste caso lugar à transferência do produto da cobrança das taxas devidas. 

 
 

ARTIGO 11.º 
(Licenciamento da actividade publicitária) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 

prossecução do interesse público e nomeadamente no âmbito dos regulamentos municipais em vigor, em 
obediência a prescrições técnicas elaboradas pela Câmara  Municipal com o objectivo de garantir padrões 
estéticos e a funcionalidade dos espaços públicos. 

 
2. O exercício da competência delegada deve ser feito segundo rigorosos critérios estéticos, paisagísticos, de 

segurança rodoviária e pedonal, devendo o licenciamento ser precedido de parecer da Câmara Municipal 
sempre que a Junta de Freguesia considere adequado e que por critérios de localização, implantação ou 
suporte de publicidade o licenciamento deva merecer análise pelo Município. 

 
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas definirá as zonas do 

concelho onde o licenciamento de publicidade será interdito ou condicionado, sendo que, relativamente a 
estas, o licenciamento da publicidade deverá ser precedido de parecer vinculativo da Câmara Municipal. 

 
4. O número e áreas de zonas interditas ou condicionadas ao licenciamento da publicidade, nos termos do 

número anterior, poderão ser alargadas ou restringidas pela Câmara Municipal e a qualquer momento, 
quando razões ponderosas o aconselhem. 

 
5. Sempre que a Câmara Municipal considere desadequado renovar licenciamentos de publicidade 

atribuídos pela Junta de Freguesia notifica-la-á da decisão, sendo que, nestes casos, a licença vigorará 
apenas pelo período inicial definido, não podendo ser renovada. 
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6. A Câmara Municipal de Odivelas, quando situações de interesse público o justifiquem, poderá exercer 

por si as competências, caso em que, nos termos gerais dos princípios da delegação de competências, a 
Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer actos, não havendo, neste caso, lugar à 
transferência do produto da cobrança das taxas devidas. 

 
7. O licenciamento da publicidade pela Junta de Freguesia não poderá ser feito por prazo superior a um 

ano. 
 
 

ARTIGO 12.º 
(Manutenção, conservação e gestão de campos de ténis) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 

prossecução do interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 
 
 

ARTIGO 13.º 
(Ocupação da via pública por motivo de obras, Arts.º 14º e 15.º da Tabela de Taxas e Licenças) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 
prossecução do interesse público e nomeadamente no âmbito dos Regulamentos Municipais em vigor, em 
obediência a prescrições técnicas elaboradas pela Câmara Municipal com o objectivo de garantir padrões 
estéticos e a funcionalidade dos espaços públicos. A Câmara Municipal, quando situações de interesse do 
Município o justifiquem, poderá exercer por si as competências, caso em que, nos termos gerais dos 
princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer actos,  
não havendo, neste caso, lugar à transferência do produto da cobrança das taxas devidas. 

 
 

ARTIGO 14.º 
(Transportes escolares) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 

concretização do seu pagamento aos beneficiários, segundo as informações a fornecer pela Câmara 
Municipal. 

 
2. As verbas  a transferir para execução do número anterior, sê-lo-ão nos termos do Artigo 22.º. 

 
 

ARTIGO 15º 
(Manutenção e conservação dos Dispensários e WC’s para canídeos) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à 

concretização do seu pagamento aos beneficiários, segundo as informações a fornecer pela Câmara 
Municipal. 

 
2. As verbas a transferir para execução do número anterior, sê-lo-ão nos termos do Artigo 22.º. 
 
3. O valor unitário atribuído para a manutenção anual, quer dos dispensadores quer dos WC’s para 

canídeos, é de €518,56. 
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ARTIGO 16.º 

(Novos equipamentos e espaços públicos) 
 

1. A entrada em funcionamento ou a afectação ao domínio público de novos equipamentos ou zonas  
verdes e outros espaços públicos, nas áreas delegadas, determinará a sua integração no  presente 
protocolo através da assinatura entre as partes do  anexo II com a consequente transferência dos meios 
financeiros, a partir da data de assinatura deste documento, calculados em função dos critérios 
estabelecidos. 

 
2. A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a construção/execução dos novos equipamentos, por forma 

a que, quando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a sua integração no âmbito do presente 
Protocolo, podendo rejeitar a aceitação de um novo equipamento, construído sob a responsabilidade da 
Câmara Municipal, se de uma forma tecnicamente fundamentada demonstrar ter o equipamento 
deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar financeiramente a sua manutenção e conservação. 

 
3. No sentido de garantir o bom funcionamento e utilização dos parques infantis deverão, a Câmara 

Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia, definir quais os equipamentos que necessitam de 
vigilância, devendo os custos ser suportados pela Câmara Municipal. 

 
4.  A Câmara Municipal de Odivelas poderá optar por não integrar no âmbito do presente Protocolo 

determinados equipamentos ou áreas públicas, quando o interesse do Município assim o justifique. 
 
 

ARTIGO 17.º 
(Recursos Humanos) 

 
1. Existindo trabalhadores municipais a laborar em áreas de competência delegada na Junta de Freguesia, a 

sua remuneração e demais encargos, incluindo administrativos, serão suportados directamente pela 
Câmara Municipal e o respectivo valor deduzido às verbas a transferir para a Junta de Freguesia,  
excepto os  trabalhadores que não se encontrem aptos para o cabal desempenho das suas funções, cujo 
valor não será deduzido. 

 
2. Quando tais trabalhadores adoptem comportamento passível de integrar infracção disciplinar, deverá a 

Junta de Freguesia, de imediato, participar os factos, por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas que, nos termos legais, decidirá do exercício do respectivo procedimento. 

 
3. A gestão e direcção de todos os trabalhadores (incluindo os vinculados à Câmara Municipal) afectos ao 

exercício das competências delegadas, é da responsabilidade da Junta de Freguesia, que deverá 
promover as medidas necessárias à rentabilização dos recursos existentes, competindo-lhes ainda avaliar 
globalmente o desempenho dos meios humanos e informar a Câmara Municipal, para os devidos efeitos. 

 
4. A Câmara Municipal, por solicitação da Junta de Freguesia ou por sua iniciativa, promoverá acções de 

formação para o pessoal afecto ao exercício da competência delegada pelo presente Protocolo, quer o 
vínculo do trabalhador se verifique relativamente à Câmara Municipal, quer relativamente à Junta de 
Freguesia. 
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ARTIGO 18.º 

(Requisição de materiais) 
 

1. A Junta de Freguesia poderá requisitar, sempre que considerar economicamente mais vantajoso, 
materiais aos armazéns municipais para cumprimento do presente Protocolo, de acordo com as normas 
internas em vigor no Município de Odivelas, sendo-lhe facturado o respectivo custo, que deverá ser 
liquidado até ao final do trimestre a que respeita. Esta faculdade, utilizada ou não, determina que o 
encargo com a sua aquisição é sempre da Junta de Freguesia, envolvendo ferramentas, utensílios, 
fardamentos. 

 
2. Os materiais requisitados serão disponibilizados nos Armazéns Municipais, quando existam em “stock”, 

no prazo máximo de cinco dias após recepção da requisição. 
 
 

ARTIGO 19.º 
(Avaliação da execução do Protocolo) 

 
1. A avaliação contínua e conjunta da execução do presente Protocolo far-se-á através de reuniões 

periódicas entre os membros da Câmara Municipal e os eleitos da Junta de Freguesia e de reuniões de 
técnicos de ambas as Autarquias, devendo destas reuniões ser lavrados registos documentais. 

 
2. A Câmara Municipal elaborará anualmente um relatório global de análise da execução dos Protocolos de 

delegação de competências com base na informação prestada pelas Juntas de Freguesia e pelos serviços 
municipais. 

 
3. Sempre que, mutuamente, se considere necessário a Câmara Municipal prestará à Junta de Freguesia 

apoio técnico nas áreas a delegar. 
 
 

ARTIGO 20.º 
(Planeamento de Actividades) 

 
Sem prejuízo da actividade da Câmara Municipal no que respeita à previsão das necessidades de intervenção 
da sua responsabilidade nos equipamentos integrados na delegação de competências, a Junta de Freguesia 
deverá informar a Câmara Municipal até 31 de Agosto das intervenções que repute necessárias nesses 
equipamentos no ano seguinte. 

 
 

ARTIGO 21.º 
(Gestão) 

 
A Junta de Freguesia obriga-se a, regularmente, avaliar a eficácia da gestão das áreas delegadas e a comunicá-
la à Câmara Municipal através de Relatório trimestral, tendo em consideração as várias formas de gestão 
passíveis de adopção com vista à optimização dos recursos disponíveis e relevando a possibilidade da 
cooperação entre Freguesias. 

 
 

ARTIGO 22.º 
(Periodicidade das transferências) 

 
1. O pagamento das verbas afectas ao presente Protocolo, será efectuado em quatro prestações iguais a 

processar trimestralmente até ao dia 20 do primeiro mês de cada trimestre. 
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2. No 1.º trimestre de cada ano a Câmara Municipal poderá optar por efectuar transferências mensais a 

realizar até ao dia 20 do mês a que respeita. 
 
3. Anualmente, a periodicidade das transferências poderá ser revista, desde que aprovada pela Câmara 

Municipal e obtenção de parecer favorável dos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia. 
 
 

ARTIGO 23.º 
(Processos de contra-ordenações por violação dos regulamentos e normas) 

 
Nos termos da Lei ficam delegadas nas Juntas de Freguesia as competências relativas aos processos de 
contra-ordenações por violação dos regulamentos e normas relativas às actividades cujo exercício das 
competências esteja já delegado na Junta de Freguesia. 

 
 

ARTIGO 24.º 
(Avocação) 

 
A delegação de competência pressupõe a possibilidade da Câmara Municipal de Odivelas poder, a qualquer 
tempo, quer por sua iniciativa, quer a solicitação da Junta de Freguesia, avocar uma ou mais competências 
delegadas, devendo informar a Junta de Freguesia da deliberação que avoque o exercício da(s) 
competência(s). 

 
 

ARTIGO 25.º 
(Denúncia) 

 
1. O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes desde que a denúncia seja 

devidamente fundamentada. 
 
2. A denúncia da Junta de Freguesia terá de ser global. A denúncia da Câmara Municipal poderá respeitar 

apenas a uma ou mais competências delegadas, não podendo, no entanto, denunciar as competências 
previstas nas alíneas g), j), k), l) e m) do Artigo 1.º. 

 
3. Caso a denúncia seja da iniciativa da Junta de Freguesia, esta mantém-se obrigada a garantir a execução 

do Protocolo até ao final do trimestre em que se verifique a denúncia e, em qualquer caso, até 60 dias 
após a comunicação da denúncia, salvo se houver acordo que revogue estas obrigações. 

 
4. No caso da denúncia do presente Protocolo ocorrer por iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas, fica 

esta obrigada a garantir o pagamento da remuneração e demais encargos dos trabalhadores que tenham 
sido contratados expressamente para serem afectos ao exercício das competências delegadas neste 
Protocolo, obrigando-se a Câmara Municipal a encontrar as soluções mais adequadas relativamente a 
esses trabalhadores e obrigando-se a Junta de Freguesia a delegar na Câmara Municipal os poderes de 
gestão e superintendência de pessoal, relativamente a esses trabalhadores. 

 
 

ARTIGO 26.º 
(Taxas e Tarifas) 

 
1. As receitas obtidas pela liquidação e cobrança, a realizar pela Junta de Freguesia, das taxas e tarifas 

relativas às competências delegadas são afectas à Junta de Freguesia. 
 
2. A fixação de taxas e tarifas verificar-se-á nos termos da Lei vigente. 
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ARTIGO 27.º 

(Outros acordos) 
 

1. Para além do âmbito do presente Protocolo, poderão ser estabelecidos acordos pontuais entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia, para a prática de actos de competência da primeira que 
se considere vantajoso serem praticados pela Segunda. Neste caso,  a  Câmara Municipal de Odivelas 
deverá transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros necessários a definir no Acordo. 

 
2.  Poderá ainda recorrer-se a Protocolos Adicionais para iniciativas ou obras propostas pelos diferentes 

Gabinetes ou Departamentos do Município, com base em rubrica orçamental específica para o efeito, 
sempre que as respectivas Juntas de Freguesia se disponham a executar. 

 
3. O Município de Odivelas dotará o Orçamento de Despesa de rubrica própria com uma verba para 

afectação aos Protocolos adicionais na distribuição proporcional às Juntas de Freguesia na base do n.º de 
eleitores, cujas iniciativas, serão propostas pelas respectivas Juntas de Freguesia. 

 
4. Ficam desde já definidos os seguintes critérios relativamente à celebração de Protocolos Adicionais em 

áreas e matérias que a Junta de Freguesia entenda dever aceitar e para isso tiver condições: 
 

a) Detectada por uma Junta de Freguesia a necessidade de realização de uma obra da competência da 
Câmara Municipal de Odivelas, poderá, aquela, solicitar ao Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do artigo 27º do PDCJF, autorização para iniciar um procedimento adjudicatório, 
nos termos da legislação em vigor, para aquisição de bens e/ou serviços ou para celebração de um 
contrato de empreitada de obras públicas, indicando uma estimativa dos respectivos custos que não 
poderão ultrapassar os € 37.410,00; 

 
b) 1) Confirmada que seja que a pretensão em causa é da competência do Município de Odivelas e que 

o custo da mesma se insere na verba disponibilizada à respectiva Junta de Freguesia (mediante 
cabimento), o Presidente ou Vereador do respectivo serviço municipal autoriza a Junta de Freguesia a 
efectuar as consultas e o procedimento adjudicatório respectivo; 
2) A Câmara Municipal de Odivelas terá um prazo de 30 dias para análise da pretensão apresentada 
pela Junta de Freguesia, sendo que decorrido o mesmo a aceitação é obtida tacitamente. 
3) Analisada a proposta apresentada pela entidade seleccionada, a Junta de Freguesia elabora um 
relatório final, contendo uma proposta de adjudicação acompanhada de uma memória descritiva ou 
de um projecto (quando necessário); 
 

c) 1) Antes de proceder à adjudicação, a Junta de Freguesia submete à Câmara Municipal de Odivelas a 
sua pretensão, acompanhada da documentação referida na alínea 3) do ponto anterior; 
2) Perante situações de urgência, a avaliar pelo respectivo Serviço Municipal, poderá a Junta de 
Freguesia apresentar uma proposta de adjudicação, acompanhada de todos os elementos necessários 
para decisão final; 
 

d) O Serviço Municipal respectivo, elabora o texto do protocolo adicional a celebrar ao abrigo do art.º 
27.º do PDCJF e envia o processo para a reunião da Câmara Municipal, para deliberação, após 
despacho do Presidente ou Vereador da respectiva área e após compromisso; 

 
e) A Câmara Municipal de Odivelas delibera delegar ou não, na Junta de Freguesia a competência para 

a realização da pretensão em causa e, em caso afirmativo, a transferência dos meios financeiros 
necessários ao seu exercício, no valor global constante do relatório final apresentado e nos termos do 
Protocolo Adicional (Anexo III); 
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f) Deferida a pretensão, a Junta de Freguesia adjudica a obra ou aquisição de   bens e/ou serviços nos 

termos propostos no relatório, após o que deverá remeter cópia do processo à Câmara Municipal no 
prazo de 8 dias para que possa ser acompanhada pelos respectivos serviços técnicos do Município; 

 
g) A Junta de Freguesia deverá afixar em local de boa visibilidade, desde o início dos trabalhos até à sua 

conclusão, um painel fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas, do qual conste que a obra é 
executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo Município; 

 
h) Após conclusão dos trabalhos ou do fornecimento de bens ou serviços a Junta de Freguesia solicitará 

à Câmara Municipal o seu pagamento. Os Serviços Municipais envolvidos elaborarão uma 
informação que certifique a conformidade do Protocolo celebrado, propondo o pagamento da 
transferência; 

 
i)  1) A apresentação dos processos para efeitos de pagamento, deverá ocorrer até à data limite fixada 

pela Câmara para a contracção das suas despesas, obstando-se a que o encargo seja assumido e não 
pago no ano económico a que diz respeito; 
2) Sempre que os pagamentos das transferências não ocorram até ao termo do ano   económico, por 
não conclusão do processo, o Serviço Municipal que o acompanha deverá propor um novo cabimento 
ou compromisso no âmbito do orçamento do ano seguinte; 
3) Caso se verifique a inexequibilidade do cumprimento de qualquer Protocolo deverá o respectivo 
Serviço Municipal ou Junta de Freguesia propor à Câmara Municipal de Odivelas a revogação da 
deliberação que o aprovou. 

 
 

ARTIGO 28.º 
(Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança) 

 
A Câmara Municipal garantirá à totalidade dos trabalhadores das Juntas de Freguesia as prestações nas áreas 
da Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança, nos termos legais. 
 

 
ARTIGO 29.º 

(Vigência) 
 

O presente Protocolo produzirá efeitos após a sua aprovação pela Câmara Municipal, pela Assembleia 
Municipal e pela Junta de Freguesia, mantendo-se em vigor durante os mandatos dos três Órgãos 
Autárquicos e produzirá os seus efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003. 
 
 
Odivelas, ...........  de ................. de ............... 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
O Presidente da Junta de Freguesia 
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ANEXO I 

 
I . 1       Equipamento de exterior ou logradouros 
 

a) Vedações e respectivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, fechaduras e 
peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respectivos acessórios, bem como tratamento e 
pintura de zonas afectadas por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de Emergência 
Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara 
Municipal/Protecção Civil. 

 
b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças 

danificadas. 
 
c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e respectiva 

pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças danificadas. 
 
d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, fibrocimento, 

metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo respectiva limpeza), 
rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afectadas por ferrugem. 

 
e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de areia, 

reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou nylon. 
 
f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e tubagens de 

esgoto pluvial ou doméstico. 
 
g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 
 
h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico, incluindo reparação e 

substituição de lâmpadas e peças danificadas. 
 
i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo reparação, 

desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 
Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies novas, como 
sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 

 
I . 2       Edifícios 
 

a) Coberturas, incluindo a eventual substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento, metálicas ou 
plásticas; limpeza e desentupimento de algeroz e tubos de queda, incluindo a eventual 
substituição das partes danificadas; rufos de zinco ou tela, incluindo tratamento e/ ou 
substituição das partes danificadas, telas betuminosas, incluindo reparação e substituição das 
partes danificadas. 

 
b) Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento. 
 
c) Soleiras e peitoris, incluindo limpeza e desentupimento de canais. 
 
d) Gradeamentos, incluindo tratamento e pintura das zonas afectadas por ferrugem, desde que não 

obrigue à sua substituição integral. 
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e) Janelas e portas, sejam de madeira, alumínio, ferro ou PVC, incluindo tratamento, reparação e 

pintura das zonas danificadas e substituição de ferragens e/ ou fechaduras e das peças partidas, 
podres ou danificadas. 
Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de Emergência 
Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer cópia das chaves à Câmara Municipal/Protecção 
Civil. 
 

f) Vidros e/ ou chapas acrílicas, incluindo a substituição das peças partidas ou danificadas bem 
como a colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes necessários e fundamentais. 

 
g) Revestimento de pavimentos, reparação e substituição das peças danificadas sejam elas de 

madeira (tacos, tábuas, “lamparquet” ou “parquet” vinílio (mosaico ou peça) ou ladrilhos 
(cerâmicos ou não cerâmicos). 

 
h) Revestimentos de tectos, com o tratamento de fissuras com pintura das zonas danificadas, 

reparação de eventuais mosaicos e tratamento de madeiras, incluindo substituição de peças 
danificadas. 

 
i) Mobiliário e/ ou equipamento: 

i.1)      Corrente, compreendendo: 
⇒A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas, incluindo pintura de cadeiras, 

mesas ou secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, estores (interiores e 
exteriores), cortinas, móveis (incluindo ferragens), espelhos, bancadas de mercados, 
tabelas de basquetebol, balizas e redes (ténis, voleibol ou futebol), recargas de exteriores, 
etc.. 

 
i.2)      Eléctrico, compreendendo: 

⇒A reparação de interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, disjuntores, 
fusíveis e corta-circuitos fusíveis (incluindo a substituição total ou parcial das peças 
constituintes); substituição de lâmpadas (incandescentes, fluorescentes ou outras) e 
casquilhos, arrancadores e/ ou balastros de armaduras existente; termostatos e/ ou 
resistências de aquecedores (incluindo eventual substituição ); reparação de 
termoacumuladores. 

 
i.3)      Água, esgotos ou gás, compreendendo: 

⇒A reparação de loiças sanitárias (incluindo substituição e/ ou acessórios danificados); 
torneiras ou fluxómetros (incluindo substituição total ou parcial das peças constituintes) 
e tubagem (incluindo limpeza e/ ou desentupimento bem como a eventual substituição 
de troços pontuais ou acessórios tais como curvas, joelhos, tês, ralos e ralos de pinha de 
chuveiros). 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies 
novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 

 
I . 3     Competirá ainda às Juntas de Freguesia: 
 

a) A contratação de responsabilidade de exploração das instalações eléctricas de acordo com a 
legislação em vigor, remetendo para a Câmara Municipal os relatórios elaborados pelos técnicos 
responsáveis. 

 
b) A celebração de contratos de assistência técnica para os equipamentos hoteleiros, de ar 

condicionado e de frio, bem como a contratação de sistemas ou aparelhos de comunicação, 
garantindo a Câmara Municipal, o apoio técnico à análise de propostas e à supervisão técnica 
destas áreas de competência. 
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c) A requisição e contratação de contadores de energia eléctrica e outros respeitantes às instalações 

abrangidas pelas competências delegadas bem assim como dos contadores instalados para as 
actividades promovidas pelas Juntas de Freguesia. 

 
I . 4  Rede Viária 

 
I  . 4. 1 Pavimentos 
 

a) Bermas e Valetas 
Limpeza, desassoreamento, refunda, regularização e reparação de bermas e valetas, quer sejam 
em terra, betão ou calçada, em todas as vias municipais. 
 

b) Pavimentos em Betuminoso 
       Reparação de zonas degradadas em pavimentos, incluindo limpeza da zona, aplicação de rega de 

colagem e de massa asfáltica, devidamente compactadas. 
 
c) Pavimentos em Calçada 

Reparação de zonas degradadas em calçada, incluindo a remoção dos produtos; abertura de 
caixa e sua regularização; recolocação da camada de base e aplicação de calçada sobre almofada 
de areão, devidamente compactada. 
 

d) Recalcetamento de Passeios e Lancis 
              Reparação de zonas degradadas incluindo a remoção de produtos, abertura de caixa e sua 

regularização, aplicação de calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada e/ ou 
aplicação de lancil assente sobre fundação de betão, se for o caso. 
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ANEXO II 

 
Recomendações gerais para uma boa prossecução dos objectivos definidos no presente Protocolo. 

 
II. 1    Equipamentos de Exterior ou Logradouros 
 

a)  Vedações e respectivos portões 
 
a.1)      Inspecção periódica recomendada: 

⇒   Pelo menos uma vez de três em três meses. 
 
a.2)      Limpeza: 

⇒   Limpar zona envolvente das vedações, removendo ervas e lixo. 
 
a.3)      Portões: 

⇒   Afinição e lubrificação de todas as peças móveis. 
⇒ Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechos, trancas ou quaisquer outras peças 

partidas ou em falta. 
⇒   Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessários. 
⇒ Verificar estado da pintura, detectar e repara os pontos de ferrugem, tratar e pintar essas 

zonas. 
⇒   Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas. 
⇒   Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, reajustando, 

reparando, reforçando ou substituindo. 
 
Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de Emergência 
Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara 
Municipal/Protecção Civil. 

 
a.4)    Vedações de painéis rígidos: 

⇒ Verificação, reapertar de parafusos, reajustamento e substituição de    todas as peças partidas 
ou em falta, por outras novas iguais, necessárias à fixação dos painéis aos prumos. 

⇒ Reparação, desempeno ou  substituição de painéis rígidos que se encontrem deteriorados, por 
outros novos e iguais. 

⇒ Verificação do estado de pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e pintar essas 
zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essa zonas. 
 
a.5)     Vedações de rede de malha elástica: 

⇒ Verificar se está tensionada e reajustar se necessário. 
⇒ Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos prumos, reajustando, 

reparando, reforçando ou substituindo. 
⇒ Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço danificado entre 

prumos, colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de fixação, colocar 
novos esticadores e coser a rede nesse troço. 

⇒ Verificação do estado da pintura, detectar e reparar os pontos de  ferrugem, tratar e pintar essa 
zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as, se necessário, tratar e pintar essa zonas. 
 
a.6)       Vedações em Alvenaria ou Betão: 

⇒ Proceder como o indicado em II. 1 . c) 
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b) Pavimentos 

 
b.1)      Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
 
b.2)      Limpeza: 

⇒ Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc.. 
 
b.3)      Pavimentos betuminosos ou de cimento: 

⇒ Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, fendas ou fissuras, 
proceder ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, proceder ao seu 
nivelamento. No caso de aparecimento de ervas, removê-las, corrigindo essa zona. 

 
b.4)     Pavimentos de placas cerâmicas, planas ou peças de betão: 

⇒ Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de cimento, reparar 
e substituir todas as peças danificadas por material novo e igual. Nas zonas onde se formem 
poças, proceder ao seu nivelamento e reposição de forma a solucionar o problema. 

 
b.5)      Pavimentos de cubos ou placas de pedra: 

⇒ Verificação dos pavimentos  com calçada ou placas de pedra, repara e proceder à sua reposição 
quando surjam buracos e ao seu levantamento e reposição quando se verifiquem depressões 
ou elevações. 

 
b.6)      Pavimentos de betão poroso: 

⇒ Verificação dos pavimentos em betão poroso, proceder à sua lavagem com máquina de alta 
pressão pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas. 

 
b.7)      Outro tipo de pavimento: 

⇒ Ver caso a caso 
 

c) Muros e Bancadas  
 
c.1)       Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do Verão), 
outra no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/ fim da Primavera). 

 
c.2)      Limpeza: 

⇒ Limpar os muros e bancadas de ervas, lixo, etc.. 
 
c.3)       Muros: 

⇒ Verificar se existem danos fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar. 
⇒ Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar  e masticar quando necessário. 
⇒ Verificar se os bueiros ou zonas  de escoamento das águas estão funcionais, limpos de terras, 

folhas, sem ervas, lixos ou qualquer objecto que impeça o fácil escoamento da água. 
⇒ Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se à sua 

reparação ou à substituição das peças fissuradas ou danificadas, por outras novas iguais. 
 
c.4)    Bancadas: 

⇒ Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou capeamento partido 
ou danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e desimpedidos. 
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c.5)     Suporte de bancadas: 

⇒ Verificar o suporte da bancada; se fôr de alvenaria ou betão, proceder como indicado para os 
muros; se fôr metálica, inspeccionar a pintura, verificar as zonas de soldadura, reajustar os 
parafusos, reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e pintar; se fôr em 
madeira, ver quais as peças podres ou com falhas, substituir e/ ou reparar, inspeccionar o 
estado da pintura ou do tratamento e pintar as zonas reparadas. 

 
d) Telheiros 

 
d.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), outra no fim 
do Outono e outra logo após o período das chuvas (Primavera/ fim da Primavera). 

 
d.2)    Suporte: 

⇒ Verificação da estrutura de suporte e proceder como indicado em suporte das bancadas. 
 
d.3)   Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objectos. 
⇒ Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fixação, substituir os vedantes  e/ 

ou  anilhas vedantes, parafusos ou porcas se necessário, coalmatar eventuais pequeno buracos 
com betume/cola apropriado e/ ou remendar com tela asfáltica, substituir as chapas e 
respectivos parafusos e anilhas quando estiverem partidas ou danificadas, quando não permita 
a sua reparação. 

⇒ Verificação da zona de remate à parede e rufos, reparando, utilizando mastique ou tela de 
forma a garantir a sua estanquicidade. 

 
d.4)    Cobertura em chapa metálica: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo ou objectos. 
⇒ Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar os parafusos de fixação, substituir os 

vedantes e/ ou anilhas vedantes se necessário reparar e desempenar as chapas quando 
apresentem deformações ou substituí-las quando não fôr possível a sua reparação. 

⇒ Verificar a detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essa zonas. 
 
d.5)    Coberturas em telha: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, lixos, etc.. 
⇒ Verificar se há telhas partidas ou fissuras e substituir por outras novas, iguais. 
⇒ Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ ou remendado com tela, de forma a 

garantir a estanquicidade. 
 
d.6)    Coberturas em terraço: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, folhas, bolas, etc.. 
⇒ Limpar e desentupir as caleiras de recolhas de águas e os tubos de queda, de forma a garantir 

o escoamento das águas. 
⇒ Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou danificação 

da superfície. 
⇒ Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 
⇒ Verificar as zonas de remate aos tubos de queda a às paredes e rufos, reparando, reforçando 

e recolando se necessário. 
 
d.7)    Caldeiras, tubos de queda e rufos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc., de forma a garantir bom escoamento das 
águas. 
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⇒ Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os mesmos de 

forma a garantir a sua fixação. 
⇒ Detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 
⇒ Verificar as uniões entre peças recolando ou soldando se necessário. 
⇒ Substituir todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 
 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo e infantil: 
 
e.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
 
e.2)    Equipamento: 

⇒ Verificação do equipamento, detectar zonas ou peças com falhas ou apodrecidas, lubrificar 
peças móveis, reajustar parafusos, reparar, reforçar, substituir peças danificadas por outras 
novas iguais, tratar e pintar as zonas reparadas. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar. 
⇒ Substituir a areia das caixas de areia, pelo menos uma vez por ano. 
⇒ Verificação das tabelas de madeira, reparação, tratamento, pintura e substituição quando 

necessário. 
⇒ Verificação, reparação ou substituição das redes de nylon dos equipamentos desportivos. 
 

f) Sumidouros e Valetas: 
 
f.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), uma no fim 
do Outono e outra logo após as chuvas (Primavera/ fim da Primavera). 

 
f.2)     Equipamentos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma  a garantir bom escoamento 
das águas. 

⇒ Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem entre 
sumidouros e respectivas caixas de recepção, se necessário. 

⇒ Verificar o pavimento das valetas e proceder como indicado em II. 
⇒ Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário. 
 

g) Pinturas de marcação dos pavimentos: 
 
g.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano, uma antes e outra após a época das chuvas. 
 
g.2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que se 
apresentem mais gastas ou, por motivos de reparação necessitem de retoque. 

 
h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico: 

 
h.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
 
h.2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, globos, difusores e 
aparelhagens de comando que se encontrem danificadas por outro novos iguais. 
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⇒ Verificação do estado da pintura das colunas e candeeiros. 
⇒ Verificar zona de soldaduras, identificar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar 

as zonas afectadas. 
⇒ Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas fechadas, se 

tem fios à vista, reparar ou substituir se fôr necessário. 
 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos e gás: 
 
i.1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
 
i.2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação e reparação local sempre que se detectem fugas. 
⇒ Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, torneiras 

de serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ ou o aparelho, quando necessário. 
⇒ Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir tubagem e 

limpar caixas, sempre que necessário. 
 

j) Dispensadores para canídeos 
⇒ A manutenção deste tipo de equipamento consiste na remoção do contentor dos sacos 

utilizados e abastecer o dispensador com sacos limpos. Esta tarefa tem, normalmente, uma 
periodicidade semanal. 

⇒ As quantidades e localizações destes equipamentos serão fornecidas pela Câmara Municipal às 
Juntas de Freguesia onde estes estão instalados. 

 
 k) WC’s para canídeos 

 A manutenção deste tipo de equipamento consiste em renovar a leca e a casca de pinheiro 2 
vezes por semana. 

 As quantidades e localizações destes equipamentos serão fornecidas pela Câmara Municipal às 
Juntas de Freguesia onde estes estão instalados. 

 
 

II. 2    Edifícios 
 

a)       Cobertura 
 
a.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim   do Outono e 
outra depois das chuvas. 

 
a.2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 
 

b)       Revestimento de paredes: 
 
b.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 
 
b.2) Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas reparadas. 
⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou partidos 

por outros novos iguais. 
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⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as 

zonas reparadas. 
⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de madeira, 

reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 
 

c)       Soleiras e peitoris: 
 
c.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono e 
outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja necessário. 
⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 
⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar se 

necessário. 
 

d)       Gradeamentos e grades: 
 
d.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
 
d.2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 
 

e)       Janelas e portas: 
 
e.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de soldaduras ou 

zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, substituir as peças quando 
necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, lubrificar, 
afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por outras novas iguais 
quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a janela, afinar, 
reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios contemplanos no “Plano de 
Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega de uma colecção 
de chaves ao Serviço Municipal de Protecção Civil. 
 

f)      Vidros e chapas acrílicas: 
 
f.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 
⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar a zona 

intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 
 

g)      Revestimento de pavimentos: 
 
g.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de pavimento 

soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por material novo igual 
quando necessário. 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

22 Anexo A Ano III - N.º 29 

 

 
⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua estanquicidade e 

impedir que as peças se soltem. 
 

h)      Revestimento de tectos: 
 
h.1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 
⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 
⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 
⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as 

zonas intervencionadas. 
⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas por 

infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 
 

i)      Mobiliário e equipamento: 
 
i.1) Corrente: 

Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, 

substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 
⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e substituir quando 

for o caso por outras novas iguais. 
⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e ferragens, 

lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 
⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 
⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos ou têm 

lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, lâminas, cordões ou 
mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as ferranges e 
os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade terminar. 
 
i.2) Eléctrico: 

Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação da instalação eléctrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, botões de 

pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de protecção (disjuntores, fusíveis, 
corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projectores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por outras 
novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, termoacumuladores, etc.),  
frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, testar, reparar, substituir as peças 
danificadas por novas iguais. 

i.3) Água, esgoto ou gás: 
Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detectar fugas e reparar. 
⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, ralos, 

pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 
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⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 
⇒ Verificar os aparelhos a gás, detectar fugas, testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 
⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir os troços 

que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), por novos iguais. 
⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou loiças 

danificadas por novas iguais. 
 

II. 3 Recomendações particulares: 
 
A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de manutenção. 
Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza a que 
pode estar sujeito. 
 
Uma limpeza incorrecta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, dando 
origem a elevados custos de reparação e manutenção. 
 
Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou máquina 
de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma escola. 
 

a)      Revestimentos de madeira: 
 
a.1) Necessitam de um material de protecção que pode ser cera,verniz ou tinta. 
 
a.2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, 
apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 
 
a.3)  Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 
protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

 
b)      Revestimentos de linóleo: 

 
b.1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. 
 
b.2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem das 
peças, além de danificar todo o mobiliário. 
 
b.3)  Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 
protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande parte dos 
detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza abrasivos. 

 
c)      Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

 
c.1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

 
d)      Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

 
d.1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. Pode ser limpo com um pano 
molhado mas não utilizar água em excesso. 

 
e)      Revestimentos de grês: 

e.1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 
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II.       4 Rede viária: 
 

a)     Reparações em Pavimentos Betuminosos ou em Calçada 
 
a.1) As reparações em causa devem processar-se de acordo com as seguintes metodologias: 

⇒ Corte da zona do betuminoso afectado ou levantamento da calçada conforme os casos; 
⇒ Comprovação se a deformação é ou não devida a colectores ou rede danificada; 
⇒ Em caso afirmativo, proceder à reparação das redes em causa; 
⇒ Reconstituir a totalidade da caixa, camada de sub-base e base, devidamente compactada; 
⇒ Aplicação da rega de colagem; 
⇒ Aplicação de massa asfáltica, devidamente compactada. 

 
a.2) Caso se trate de calçada: 

⇒ Reposição de calçada assente sobre almofada de areão, devidamente compactada. 
 

b)     Recalceteamento de Passeios: 
 
b.1) No Recalceteamento de passeios recomenda-se a seguinte metodologia: 
⇒ Remover as partes danificadas; 
⇒ Verificar a existência ou não de qualquer ruptura nas infra-estruturas enterradas e proceder à 

sua reparação, se for o caso; 
⇒ Reconstituir a caixa, procedendo à execução das camadas de base se a houver, regularizando-a 

e desempenando-a; 
⇒ Repor a calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada. 

 
c)     Reparações nas bermas e valetas: 

 
  c.1) Em terra ou em calçada: 

⇒ Ter em atenção a necessidade de reconstruir a secção transversal das bermas e valetas bem 
como o seu reperfilamento. 

 
  c.2) Em betão: 

⇒ Ter em conta o refechamento de fissuras existentes; a reconstituição das juntas, se as houver na 
zona afectada; 

⇒ A reparação das valetas deve considerar a remoção de todo o material da zona afectada; a 
reconstituição da cama das valetas; execução de valeta com massa de cascalho, areia e 
cimento, devidamente desempenada e mantendo o perfil existente. 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29 Anexo A 25 

 

 
ANEXO III 

MINUTA DOS PROTOCOLOS ADICIONAIS 
 

PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NA JUNTA DE FREGUESIA.....................AO ABRIGO DO ARTIGO 27.º DO PDCJF 

 
Entre: 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito público n.º504 293 125, com sede na Av. D. Dinis, 96 - A, 
em Odivelas, representada pelo Presidente (ou Vereador) da sua Câmara Municipal, Senhor Dr. Manuel Varges, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ..........................................., com sede em 
............................................................................................., representada pelo seu Presidente, Senhor 
..............................................................................., 
 
é celebrado o presente protocolo adicional de delegação de competências, nos termos do estabelecido no Artigo 
27.º do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas tomada na sua...............Reunião Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia de ..................., obriga-se a executar as obras de construção ...................., de Reparação 
................, a fornecer ..................., a prestar o serviço de ................................(Objecto do Protocolo: Obras ou 
Fornecimentos concretos). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros necessários no 
montante de Euros. ..............................................................(por extenso). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia de ............................................................ obriga-se a permitir que as obras ou fornecimentos 
sejam acompanhados pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua conformidade. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
O presente Protocolo Adicional extingue-se com o cumprimento do seu objecto e com a transferência dos meios 
financeiros respectivos. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa visibilidade, um painel que será fornecido pelos serviços 
municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou outro, é executada pela Junta de Freguesia e financiada 
pelo Município de Odivelas, em termos análogos aos realizados por força de protocolos celebrados pela 
Administração Central. 
 

Odivelas, 9 de Dezembro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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ANEXO IV 

 
AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTº 1º 

DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Aos .............. dias do mês de ................de Dois Mil e ............., compareceram no local da obra de ...................., 
executada pela Câmara Municipal de Odivelas por                                           (empreitada/ administração 
directa) concluída no dia ....... de ........ de ..........., o Sr. ......................      na qualidade de representante da 
Câmara Municipal de Odivelas e o Sr. .................................. na qualidade de representante da Junta de 
Freguesia de ........................................., tendo-se verificado que  a  referida  obra  se  encontra  concluída em 
condições satisfatórias, razão porque se considera estar em condições de ser mantida e conservada no âmbito 
e nos termos do Protocolo de Delegação de Competências do Município de Odivelas para a Junta de 
Freguesia de .................... a partir desta data. 
E não havendo mais a tratar, foi lavrado o presente Auto que vai assinado pelos que nele intervieram. 
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ANEXO V 

 
VALORIZAÇÃO DE DADOS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FREGUESIA Caneças Famões Odivelas Olival Basto Pontinha Pv. Sto Adrião Ramada TOTAL

População 2001 10.647 9.008 53.448 6.246 24.023 14.704 15.770 133.846

Cantoneiros Propostos 17 16 62 10 40 20 21 186

Cantoneiros Mun.Odivelas 2 1 2 0 3 3 1 12

Cantoneiros a Pagar 15 15 60 10 37 17 20 174

Custo anual dos Cantoneiros 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175

Custo Base 189.977 178.802 692.857 111.751 447.005 223.502 234.678 2.078.572

15% 28.497 26.820 103.929 16.763 67.051 33.525 35.202 311.786

Sub-Total 218.474 205.622 796.786 128.514 514.056 257.028 269.879 2.390.358

Deduções 22.350 11.175 22.350 0 33.525 33.525 11.175 134.101

Total 196.123 194.447 774.436 128.514 480.530 223.502 258.704 2.256.257

(em Euros)

Cálculo das Transferências para 2003

1. Cálculo de Cantoneiros por Freguesia (para um ano completo)

FREGUESIA Caneças Famões Odivelas Olival Basto Pontinha Pv. Sto Adrião Ramada TOTAL

Encarregados Propostos 17 16 62 10 40 20 21 186

Dotação 10 10 10 10 10 10 10 70

Encarregados 2 2 6 1 4 2 2 19

Encarregados Propostos 2 2 6 1 4 2 2 19

Encarregados 
Mun.Odivelas

0 0 0 0 2 0 0 2

Encarregados a Pagar 2 2 6 1 2 2 2 17

Custo anual dos 
Encarregados

14.043 14.043 14.043 14.043 14.043 14.043 14.043

Custo Base 28.087 28.087 84.260 14.043 56.173 28.087 28.087 266.824

15% 4.213 4.213 12.639 2.107 8.426 4.213 4.213 40.024

Sub - Total 32.300 32.300 96.899 16.150 64.599 32.300 32.300 306.847

Deduções 0 0 0 0 28.087 0 0 28.087

Total 32.300 32.300 96.899 16.150 36.513 32.300 32.300 278.760

(em Euros)

Cálculo das Transferências para 2003

2. Cálculo de Encarregados de Brigada de Serviço de Limpeza por Freguesia (para um ano completo)
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FREGUESIA Caneças Famões Odivelas Olival Basto Pontinha Pv. Sto Adrião Ramada TOTAL

Área em m2 5.894.585 4.663.984 5.049.347 1.422.265 4.703.341 1.227.156 3.706.512 26.667.190

Jardineiros Propostos 9 10 46 7 12 11 20 115

Jardineiros Mun. Odivelas 0 0 0 0 0 2 0 2

Jardineiros a Pagar 9 10 46 7 12 9 20 113

Custo anual dos Jardineiros 13.141 13.141 13.141 13.141 13.141 13.141 13.141

Custo Base 118.266 131.407 604.470 91.985 157.688 144.547 262.813 1.511.176

15% 17.740 19.711 90.671 13.798 23.653 21.682 39.422 226.676

Sub - Total 136.006 151.118 695.141 105.782 181.341 166.229 302.235 1.737.852

Deduções 0 0 0 0 0 26.281 0 26.281

Total 136.006 151.118 695.141 105.782 181.341 139.948 302.235 1.711.571

(em Euros)

(*) Em sede própria e aquando da 1º Revisão Orçamental, será revista a situação dos Jardineiros com efeitos retroactivos a 2003/01/01.

Cálculo de Transferências para 2003

3. Cálculo de Jardineiros (*) por Freguesia (para um ano completo)

FREGUESIA Caneças Famões Odivelas Olival Basto Pontinha Pv. Sto Adrião Ramada TOTAL

Cantoneiros 196.123 194.447 774.436 128.514 480.530 223.502 258.704 2.256.257

Encarregados de Brigada 32.300 32.300 96.899 16.150 36.513 32.300 32.300 278.761

Jardineiros 136.006 151.118 695.141 105.782 181.341 139.948 302.235 1.711.571

Total 364.429 377.864 1.566.476 250.446 698.384 395.750 593.239 4.246.589

(em Euros)

Cálculo de Transferências para 2003

4. Cálculo Conjunto por Freguesia (para um ano completo)



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29 Anexo A 29 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREGUESIAS
Escolas e 

Equip. 
Desportivos

Mercados Zonas Verdes
Limpeza de 

Vias

Pavimentos, 
Bermas e 
Valetas

Equipamentos 
Desportivos 
Descobertos

Toponímia
Dispensários e 

WC's para 
canídeos

Total

Caneças 33.233 18.367 137.171 254.001 71.693 0 1.030 7.260 522.756

Famões 33.973 0 154.857 242.869 88.192 2.261 1.251 4.148 527.552

Odivelas 98.003 96.132 691.045 882.612 81.696 6.459 886 40.448 1.880.243

Olival Basto 8.208 3.975 105.401 144.373 21.436 2.874 265 7.260 292.791

Pontinha 73.613 51.958 178.229 568.707 77.142 12.917 910 9.334 1.009.191

Pv. Sto Adrião 39.954 53.246 170.043 295.745 19.936 2.935 267 11.927 570.860

Ramada 41.248 0 298.135 300.659 57.577 2.936 616 14.001 708.550

TOTAL 328.234 223.679 1.734.880 2.688.967 417.672 30.380 5.226 94.378 5.511.943

5. Mapa Síntese do Protocolo de Delegação de Competências para 2003

FREGUESIAS Correntes % Capital % TOTAL %

Caneças 247.701 49,5% 252.705 50,5% 500.406 9,4%

Famões 271.614 52,6% 244.763 47,4% 516.377 9,7%

Odivelas 888.073 47,8% 969.820 52,2% 1.857.893 34,9%

Olival Basto 159.864 54,6% 132.927 45,4% 292.791 5,5%

Pontinha 569.495 60,1% 378.084 39,9% 947.579 17,8%

Pv. Sto Adrião 241.217 47,2% 269.836 52,8% 511.053 9,6%

Ramada 327.766 47,0% 369.609 53,0% 697.375 13,1%

TOTAL 2.705.730 50,9% 2.617.744 49,1% 5.323.474 100,0%

(em Euros)

6. Quadro de Transferências para as Juntas de Freguesia em 2003
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FREGUESIAS TOTAL % do total a transferir

Caneças 92.776 10,0%

Famões 83.499 9,0%

Odivelas 320.078 34,5%

Olival Basto 69.583 7,5%

Pontinha 154.937 16,7%

Pv. Sto Adrião 95.560 10,3%

Ramada 111.332 12,0%

TOTAL 927.764 100,0%

(em Euros)

7. Artigo 27º - Protocolos Adicionais para 2003
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TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA O ANO 2003 
 
 

Lei Habilitante 
A presente Tabela de Taxas assenta no determinado em Art.º 4º, 16º e 19º da Lei 42/98, de 6 de Agosto. 

 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Art.º 1   
   

n.º 1 Não relevam para os efeitos deste diploma as licenças para obras 
promovidas por pessoas colectivas de direito público ou de utilidade 
pública administrativa, por associações culturais, desportivas ou 
recreativas, por cooperativas de construção de habitações económicas, 
quando se destinem directamente à realização dos seus fins, bem 
como entidades de interesse municipal sem fins lucrativos. 

 
 
 
 
 

   
n.º 2 Não relevam, também, para os efeitos deste diploma as licenças para 

obras promovidas por quaisquer entidades quando as obras a 
licenciar constituam execução de Contratos de Desenvolvimento de 
Habitação. 

 

   
Art.º 2º Salvo deliberação da Câmara Municipal em contrário, poderão fazer-se 

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

 

   
Art.º 3º As taxas diárias, semanais, mensais ou anuais são devidas por cada dia, 

semana, mês, ano ou fracção, e a sua validade, com excepção das 
respeitantes às licenças de obras, caduca em qualquer caso no final do 
ano em que forem liquidadas. 

 

   
Art.º 4º A Tabela das Taxas e Tarifas não é aplicada às Associações de 

Bombeiros, Colectividades Desportivas, Culturais, Recreativas e 
outras Instituições de Carácter Social, mediante apresentação dos 
respectivos Estatutos. 
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  VALOR 
Euros 

 CAPÍTULO I 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

   
Art.º 5º Taxas a cobrar - por unidade:  
   

n.º 1 Afixação de editais relativo a pretensões que não sejam de interesse 
público 

 
7,71 

   
n.º 2 Alvará de transladação de cadáveres Isento 

   
n.º 3 Atestados 3,45 

   
n.º 4 Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimento ou semelhantes 9,03 

   
n.º 5 Averbamentos, não especificados noutro capítulo 2,37 

   
n.º 6 Buscas por cada ano, exceptuando o corrente ou aquele que 

expressamente se indique. O pagamento das taxas previstas neste 
número será efectuado no acto de apresentação da pretensão, podendo, 
a pedido do interessado, ser possibilitado o envio através da via postal 
do documento requerido: 

 

   
a) Aparecendo o objecto da busca 2,37 
b) Não aparecendo o objecto da busca 1,19 

   
n.º 7 Certidões e ou fotocópias autenticadas. O pagamento das taxas 

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

 

   
a) Não excedendo 8 (oito) páginas 5,40 
b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta 1,08 

   
n.º 8 Certidões de recenseamento eleitoral Isento 

   
n.º 9 Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais 67,60 

   
n.º 10 Registo de documentos avulso Isento 

   
n.º 11 Rubricas em livros, processos, documentos quando legalmente exigidos 

cada rubrica 
 

0,44 
   

n.º 12 Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta 
formalidade – cada livro 

 
4,10 

   
n.º 13 Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição 

haja sido autorizada 
 

4,10 
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  VALOR 
Euros 

n.º 14 Termos de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação 
administrativa ou semelhante 

 
5,62 

   
n.º 15 Venda ambulante e feirantes:  

   
a) Emissão do cartão 7,20 
b) Renovação do cartão 5,56 

   
n.º 16 Pela celebração de contratos de empreitada de obras  públicas, o 

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

 

   
a) Por contrato 27,70 
b) À quantia referida no n.º anterior acresce sobre o total do valor – por 

cada 5 € ou fracção: 
 

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

   
n.º 17 Pela celebração de contratos escritos de aquisição de bens e serviços, 

elaborados pelos serviços municipais, com excepção dos relativos aos 
Recursos Humanos, o adjudicatário pagará as seguintes taxas: 

 

   
a) Por contrato 13,86 
b) À quantia prevista na alínea anterior acresce sobre o valor total do 

cobrado – por cada 5 € ou fracção: 
 

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

   
n.º 18 Pelo fornecimento do caderno de encargos, programa de concurso e 

documentos similares referentes a processos de empreitadas de obras 
públicas ou de aquisição de bens e serviços, os interessados pagarão 
uma taxa, correspondente ao valor das fotocópias autenticadas do 
projecto, caderno de encargos e programa do concurso, nos termos do 
enunciado no n.º 7 Art.º 5º. 

 

   
Art.º 6º   
   

n.º 1 Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à 
substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau 
estado – cada documento 

 
 

2,37 
   

n.º 2 Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões 
dos órgãos autárquicos - por cada período de uma hora ou fracção 

 
31,38 
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  VALOR 
Euros 

 CAPÍTULO II 
 

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO 
 

Secção I - Inscrição de Técnicos 

 

   
Art.º 7   
   

n.º 1 Para assinar projectos e dirigir obras 90,31 
   

n.º 2 A taxa definida no número anterior, quando devida por técnicos nos 
dois primeiros anos após aquisição do título profissional ou académico 
é reduzida de 50 %. 

 

   
 Secção II – Execução de Obras  
   
Art.º 8º Registo de Declarações de Responsabilidade de Técnicos - por técnico 

e por cada obra: 
 

18,29 
   
Art.º 9º Taxas de apreciação ou reapreciação de pedido de licenciamento ou 

autorização de obra: 
 

   
n.º 1 Em lotes inseridos em alvarás de loteamento:  

   
a) um fogo e seus anexos 32,53 
b) por cada fogo a mais 16,27 
c) por cada m2 para ocupação não habitacional 0,27 

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

   
a) Por fogo e seus anexos 49,10 
b) Por cada fogo a mais 24,54 
c) Por cada m2 para ocupação não habitacional 0,32 

   
n.º 3 Outros, exceptuando processos de obras simples 41,68 

   
n.º 4 As taxas deste Artigo serão reduzidas em 50% quando os pedidos de 

licenciamento forem instruídos nos termos dos n.º 4 e n.º 5 do Art.º 6 do 
DL 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo DL 177/2001, de 4 de 
Junho. 

 

   
Art.º 10º Taxa geral a aplicar em todas as licenças ou autorizações - por cada mês:  
   

n.º 1 Obras de construção novas de ampliação ou reconstrução - por fogo 
incluindo seus anexos 

 
5,45 

   
n.º 2 Obras de construção ou reconstrução por m2 de cada ocupação não 

habitacional 
 

0,22 
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  VALOR 
Euros 

n.º 3 Modificações e outras obras 5,45 
   

n.º 4 Nos casos de primeira prorrogação de licença ou autorização serão 
liquidadas as taxas de acordo com o disposto nas alíneas anteriores, 
sendo a segunda prorrogação acrescida de adicional de 50%. 

 

   
Art.º 11º Taxas especiais a acumular com as do Artigo anterior quando devidas:  
   

n.º 1 Construção, reconstrução ou modificação de muros de suporte ou de 
vedação ou outras vedações definitivas confinantes com a via pública - 
por metro linear 

 
 

1,90 
   

n.º 2 Construção, reconstrução ou modificação de vedações provisórias 
confinantes com a via pública - por metro linear 

 
1,03 

   
n.º 3 Construção, reconstrução ou modificação de terraços no prolongamento 

dos pavimentos dos edifícios ou quando sirvam de cobertura utilizável 
em logradouro, esplanada, etc, - por metro quadrado ou fracção 

 
 

1,03 
   

n.º 4 Abertura, ampliação ou fechamento de vãos de portas e janelas nas 
fachadas dos edifícios após a licença ou autorização de utilização, por 
unidade de vão modificado 

 
 

9,03 
   

n.º 5 Obras de construção nova, de ampliação, de reconstrução ou de 
modificação: 

 

   
a) Habitação em áreas afectas aos fogos - por metro quadrado 1,63 
b) Outras construções - por metro quadrado de cada ocupação 2,37 
c) Modificações e outras obras 1,63 

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

 
31,42 

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

por fogo e ocupações não habitacionais – por ocupação 
 

45,10 
   

n.º 6 Obras de beneficiação exterior:  
   

a) Edifícios/habitações - por fogo 5,50 
b) Outras construções – por ocupação 5,50 

   
n.º 7 Corpos salientes de construções, na parte projectada sobre vias 

públicas, logradouros ou outros lugares públicos sob administração 
municipal: 

 

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

semelhantes 
 

12,57 
b) Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil da 

edificação 
 

24,81 
c) Só é admitida a projecção sobre a via pública até 1,20 m.  
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  VALOR 
Euros 

n.º 8 Demolições de edifícios, pavilhões ou congéneres - por piso demolido 17,96 
   

n.º 9 Em caso de se verificar caducidade da licença ou autorização de 
construção estando pendente, de aprovação municipal, projecto de 
alteração, quando da emissão da nova licença de construção as taxas do 
presente artigo serão calculadas abatendo o que haja sido pago quando 
da emissão anterior da licença. 

 

   
n.º 10 Caso se verifique caducidade da licença ou autorização em situação 

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

 

   
Art.º 12º   
   

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

n.º 2 São obras de conservação de prédios urbanos as obras de reparação e 
limpeza geral do prédio e suas dependências e todas as intervenções 
que se destinem a manter ou repor o prédio com o mínimo de 
habitabilidade ou funcionalidade. 

 

   
Art.º 13º   
   

n.º 1 As medidas em superfície para o efeito do disposto nesta secção, 
abrangem a totalidade da área a construir, modificar ou reconstruir, 
incluindo a espessura das paredes, varandas, sacadas, marquises e 
balcões e a parte que em cada piso corresponde a caixas, vestíbulos das 
escadas, ascensores e monta cargas. 

 

   
n.º 2 Quando para a liquidação das taxas de licença houver que efectuar 

medições far-se-á arredondamento por excesso no total de cada espécie. 
 

   
n.º 3 A cada prédio corresponderá uma licença de obras.  

   
n.º 4 Quando a obra tenha sido ou esteja a ser executada sem licença, ou com 

a licença caducada, as taxas a aplicar às licenças a conceder serão iguais 
ao quíntuplo das taxas previstas e aplicáveis por força dos artigos 10.º 
ou 11.º. A determinação do tempo e área correspondente a parte dos 
trabalhos executados competirá à entidade licenciadora ou 
autorizadora. 

 

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

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

 

   
n.º 6 As licenças ou autorizações caducam nos termos previstos na lei.  
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  VALOR 
Euros 

n.º 7 Tratando-se de obra dependente de aprovação de projecto, a 
caducidade da licença ou da autorização implica que a obra não poderá 
ser iniciada ou prosseguir sem que o projecto seja novamente 
apreciado. 

 

   
n.º 8 A aprovação dos projectos de arquitectura caduca nos termos previstos 

na lei. 
 

   
 Secção III - Ocupação dos espaços públicos por motivos de obras  
   
Art.º 14.º Ocupação dos espaços públicos delimitados por resguardos ou 

tapumes e implantação de andaimes: 
 

   
n.º 1 Tapumes ou outros resguardos até 30 dias ou fracção - por metro 

quadrado ou fracção da superfície da via ou espaço público: 
 

   
a) Até 100 metros quadrados 4,48 
b) Entre 101 e 200 metros quadrados 3,67 
c) Entre 201 e 300 metros quadrados 2,91 
d) Mais de 300 metros quadrados 2,64 

   
n.º 2 Andaimes – por cada andar ou por cada pavimento a que 

correspondem (mas só na parte não defendida pelo tapume, isto é, a 
isenção ocorre sempre que a situação se contenha no n.º 1) – por metro 
linear ou fracção e por cada 30 dias ou fracção: 

 

   
a) Até 10 metros lineares 4,48 
b) Entre 11 e 20 metros lineares 3,67 
c) Entre 21 e 30 metros lineares 2,91 
d) Mais de 30 metros 2,64 

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

período de 30 dias ou fracção, além dos 12 primeiros, serão acrescidos 
de 30%. 

 

   
Art.º 15.º Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos:  
   
n.º 1 Caldeira ou tubos de descarga de entulho, amassadouros, depósitos ou 

contentores de entulho ou materiais ou outras ocupações autorizadas 
para obra - por metro quadrado ou fracção e por um dia ou fracção 

 
 

1,03 
   
n.º 2 Abertura de valas por metro quadrado por dia 2,37 
   
Art.º 16.º   

   
n.º 1 As licenças a que se referem as taxas dos artigos 14.º e 15.º não podem 

terminar em data posterior à do termo da licença de obras a que 
respeitem. 
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  VALOR 
Euros 

n.º 2 Quando os tapumes e outros resguardos forem utilizados para 
publicidade que não seja constituída por simples cartazes as taxas a 
aplicar são elevadas para o dobro. 

 

   
 Secção IV – Utilização de edificações  
   
Art.º 17.º Licenças ou autorizações de  habitação – por fogo e seus anexos 9,03 
   
Art.º 18.º Licenças ou autorizações de ocupação para outros fins que não 

habitação - por cada m2 ou fracção 
 

0,27 
   
Art.º 19.º   
   

n.º 1 Nos prédios utilizados para habitação e para outros fins haverá lugar à 
cobrança das taxas dos artigos 17.º e 18.º 

 

   
n.º 2 Verificando-se a utilização sem licença, as taxas aplicáveis serão iguais 

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

 

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

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

 

n.º 4 As taxas referidas nos artigos 17.º e 18.ºsão devidas pela licença de 
utilização de edificação nova, reconstruída, ampliada ou alterada. 

 

   
 Secção V – Taxas relativas a áreas de construção a mais  
   

Art.º 20.º   
   

n.º 1 É devida a taxa de participação nas obras de construção e reforço de 
infra-estruturas e equipamentos nas seguintes condições: 

 

   
a) Quando se verifique área de construção a mais - por m2 de aumento de 

área ou fracção 
 

89,20 
b) Aplica-se o triplo da taxa fixada na alínea anterior quando se verifique 

construção que origine aumento de pisos, fogos ou ocupações. 
 

c) À taxa referida na alínea a) serão reduzidos os valores constantes do 
artigo 27.º na parte relativa à área de construção em varandas, 
alpendres integrados na construção e semelhantes, mesmo que a sua 
parte projectada seja sobre o domínio público viário ou outros lugares 
públicos sob administração municipal. 

 

   
n.º 2 Considera-se área de construção a mais aquela que ultrapassa os 

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

n.º 3 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento, arrecadações 
afectas aos fogos e áreas de condomínio. 

 

   
n.º 4 As disposições previstas neste artigo não prejudicam as diligências e 

formalidades legais prescritas na legislação em vigor. 
 

   
 Secção VI – Taxas por vistorias  
   
Art.º 21º Vistorias (incluindo deslocações e remunerações de peritos e outras 

despesas): 
 

   
n.º 1 Para licenças de utilização, constituição de Propriedade Horizontal ou 

verificação de anomalias na construção: 
 

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

garagem, etc.) 
 

45,10 
b) Por cada fogo ou unidade de ocupação a mais 9,03 

   
n.º 2 Outras vistorias, com excepção das requeridas para efeitos dos art.ºs 10º 

e 12º do Regulamento Geral de Edifícios Urbanos e ainda das 
requeridas para efeitos do Regime de Arrendamento Urbano, salvo 
neste caso as que se destinem à constituição de contratos de 
arrendamento 

 
 
 
 

62,62 
   

n.º 3 As vistorias excepcionadas no número anterior não são consideradas 
para os efeitos de pagamento de taxas, sendo-lhes no entanto aplicável 
o disposto no n.º 4 do presente artigo 

 

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

directamente pelos interessados a esses peritos ou Entidades a que 
pertençam. 

 

   
Art.º 22º As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas.  
   
 Secção VII – Viabilidade e informação prévia  
   
Art.º 23º   
   

n.º 1 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou informação prévia 
de qualquer natureza 

 
36,53 

   
n.º 2 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização nos termos da 

legislação do licenciamento industrial: 
 

   
a) Para Indústrias da classe A 3623,56 
c) Para Indústrias da classe B 2166,38 
d) Para Indústria da classe C 725,83 
e) Para Indústrias da classe D 182,83 
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  VALOR 
Euros 

n.º 3 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos 
termos da legislação de licenciamento ou autorização dos 
empreendimentos turísticos, não previstos noutras disposições desta 
Tabela: 

 

   
a) Para estabelecimento de luxo 526,35 
b) Para estabelecimentos de cinco estrelas 393,39 
c) Para estabelecimentos de quatro estrelas 260,41 
d) Para quaisquer empreendimentos 132,98 

   
n.º 4 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos 

termos da legislação de licenciamento comercial ou de serviços: 
 

   
a) Para hipermercados 3623,56 
b) Para armazéns 2166,38 

   
n.º 5 Viabilidade, aprovação ou parecer de localização ou projecto nos 

termos da legislação de licenciamento comercial ou serviços, não 
previsto noutras disposições desta Tabela. 

 
 

725,83 
   
Art.º 24º   
   

n.º 1 Informação prévia sobre operações de loteamento e obras de 
urbanização nos termos da legislação sobre loteamento: 

 

   
a) Prédios com área até 1 hectare 89,20 
b) Por cada hectare a mais ou fracção 45,10 

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

apresentação da pretensão, sem o que aquela não será recebida. 
 

   
 Secção VIII – Taxas referentes a loteamentos  
   

Art.º 25º Taxa de apreciação do pedido de licenciamento ou autorizações de 
loteamentos. 

 

   
n.º 1 Habitacionais:  

   
a) Até 10 fogos 177,87 
b) De 11 até 50 fogos 670,43 
c) De 51 até 200 fogos 1767,46 
d) Mais de 200 fogos 2651,26 

   
n.º 2 Indústrias ou serviços:  

   
a) Até 30 lotes 90,31 
b) Mais de 30 lotes 178,98 

   
n.º 3 O presente artigo não abrange Projectos Turísticos.  
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  VALOR 
Euros 

Art.º 26º Alvará de licença ou de autorização de loteamento e de obras de 
urbanização: 

 

   
n.º 1 Taxa geral 443,24 

   
n.º 2 À taxa do n.º1 acresce:  

a) Por cada unidade de habitação ou utilização 9,03 
b) Por cada lote 21,68 

   
n.º 3 Nos casos previstos no Artigo 23.º do Regulamento Municipal da 

Edificação e Urbanização acrescerá às taxas previstas nos números 
anteriores a taxa de compensação, quantificada de acordo com a 
fórmula nele indicada no Artigo 24.º 

 
 
 

   
n.º 4 Nos casos previstos no número anterior em áreas de reconversão 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

d) A liquidação das taxas previstas neste número far-se-á pela seguinte 
fórmula: 

 

i) tc eq= (aeq – ace) [tc* ( aeq – ace) / aeq) ]  
 sendo:  
 tc eq – taxa de compensação de área de cedência para equipamentos de 

utilização colectiva; 
 

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

prevista no estudo de loteamento; 
 

ii) A taxa de compensação das áreas de cedência para espaços verdes de 
utilização colectiva será liquidada nos termos da alínea a) deste número 
e do n.º 3 deste artigo; 
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  VALOR 
Euros 

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

 

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

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

 

   
 Secção IX – Taxa Municipal pela realização de infra-estruturas  
   

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

 

   
n.º 1 Habitação:  

   
a) Até 2.000 metros quadrados 10,53 
b) Entre 2.001 e 5.000 metros quadrados 10,26 

c) Superior a 5.000 metros quadrados 9,92 
   

n.º 2 Outras construções e áreas não afectas aos fogos 3,23 
   

n.º 3 Taxa a cobrar por m2 de área a construir no acto da emissão da licença 
ou autorização de construção ou documento que a substitua, em lotes, 
construídos ao abrigo dos n.º 4 e n.º 5 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 
de Junho. 

 
 

4,10 

   
n º4 Taxa a cobrar por m2 de área a construir no acto da emissão da licença 

de construção sempre que para a constituição do lote onde se implanta 
a construção não tenha sido emitido alvará de loteamento 

 
 

6,83 
   

n.º 5 A taxa municipal pela realização de infra-estruturas é aplicável sem 
prejuízo da realização das obras de urbanização previstas na operação 
do loteamento pelo respectivo titular ou das obras de arranjo do local 
da obra pelo titular da licença. 

 

   
n.º 6 À taxa municipal pela realização de infra-estruturas acrescem as taxas 

devidas nos termos do artigo anterior. 
 

   
n.º 7 A taxa municipal pela realização de infra-estruturas liquida-se:  

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

ou outras ocupações no solo; 
 

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

n.º 8 O presente artigo não abrange as áreas de estacionamento e as áreas de 
condomínios. 

 

   
n.º 9 No caso de se verificar a situação prevista nos n.º 2 e n.º 3 do Artigo 25.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, acrescem às taxas previstas na presente 
tabela os montantes definidos no instrumento que permita a aprovação 
da pretensão. 

 

   
 Secção X – Disposições Diversas  
   
Art.º 28º Serviços diversos relativos a construções e edificações.  
   

n.º 1 Averbamentos em processos, licença ou autorização de obra em nome 
do novo dono da obra 

 
26,93 

   
n.º 2 Fornecimento de novo boletim de responsabilidade e/ou folha de 

fiscalização, por cada um 
 

44,34 
   

n.º 3 Reprodução de desenhos em papel de cópia, heliográfica, ozalid0 ou 
semelhante – por m2 ou fracção 

 
3,26 

   
n.º 4 Reprodução de desenhos em papel reprolar e semelhante, ou 

reprodução manual a cor – por m2 ou fracção 
 

13,42 
   

n.º 5 Autenticação de documentos – por cada um 4,45 
   

n.º 6 As taxas previstas nos n.º 1 e 2 do presente artigo serão pagas em 
simultâneo com a apresentação do pedido. 

 

   
n.º 7 As taxas previstas nos n.ºs 3, 4, e 5 do presente artigo serão pagas num 

mínimo de 50% em simultâneo com a apresentação do pedido sempre 
que o seu valor estimado ultrapasse 15 €. 

 

   
Art.º 29º   

   
n.º 1 As taxas referentes aos licenciamentos ou autorizações a que respeita o 

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

 

   
n.º 2   

a) O pagamento das taxas referentes a participação em infra-estrutura 
poderá ser efectuado mediante requerimento do interessado em 
prestações mensais, trimestrais ou semestrais que em qualquer caso não 
poderão exceder dois anos; 
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  VALOR 
Euros 

b) As prestações referidas na alínea anterior têm que ser totalmente 
liquidadas antes da homologação do auto de vistoria para efeitos de 
licenciamento ou autorização, e serão actualizadas de acordo com a taxa 
de juro para operações activas da Caixa Geral de Depósitos; 

 

c) Poderá autorizar-se o pagamento em prestações trimestrais iguais, em 
número não superior a 4, das taxas do presente capítulo não referidas 
nas alíneas anteriores, desde que fundamentado mediante 
requerimento dos interessados e de acordo com deliberação da Câmara 
Municipal, podendo em casos especiais ser dispensada a prestação de 
caução referida no artigo 30º. 

 

   
n.º 3 A falta de pagamento de uma prestação, importa o vencimento de todas 

as prestações ulteriores e a caducidade da licença se, no prazo de 3 dias, 
o titular da licença não efectuar o pagamento integral da taxa em 
dívida. 

 

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

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

 

   
n.º 5 Quando a taxa seja paga mediante a dação em cumprimento a que se 

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

 

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

autorizado em prestações de acordo com alínea c) do n.º 2 do art.º 28º, 
depende de prévia prestação de caução. 

 

   
Art.º 31º   
   

n.º 1 As construções predominantemente destinadas ao turismo, indústria, 
agricultura e pecuária beneficiam da redução de 25% a aplicar sobre as 
taxas previstas nos artºs 10º e 11º. Caso a sede social esteja localizada no 
Concelho, a redução será de 50%. O pagamento poderá ser feito em 
prestações dentro do prazo de um ano por deliberação da Câmara 
Municipal e desde que prestada a caução equivalente ao montante total. 

 

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

Núcleos Antigos delimitados de níveis 1 e 2 aprovados em reunião da 
Câmara Municipal, beneficiam de redução de 50% a aplicar sobre as 
taxas previstas nos art.º 10º e 11º. 
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  VALOR 
Euros 

Art.º 32º   
   

n.º 1 Nas operações de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal, as 
taxas do presente capitulo serão reduzidas a 50% nas áreas de 
construção destinadas a moradias unifamiliares e bifamiliares e a 75% 
nos restantes casos, na parte das edificações exclusivamente destinadas 
a habitação podendo a taxa de infra-estruturas, mediante deliberação 
da Câmara Municipal, ser paga no momento da emissão do alvará de 
licença de cada construção. 

 

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

previstas no art.º 9º. 
 

   
n.º 3 O disposto no n.º 1 e 2 não será aplicável nos casos em que os pedidos 

de licenciamento das construções não obtenham a emissão da 
respectiva licença de construção, por inércia dos proprietários, nos três 
anos subsequentes à emissão do alvará de loteamento. 

 

   
Art.º 33º   
   

n.º 1 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável às áreas de construção 
para serem cedidas ao Município. 

 

   
n.º 2 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável ao licenciamento ou 

autorização de unidades hoteleiras e de restauração e similares cujo 
interesse para o turismo tenha sido reconhecido nos termos da lei. 
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  VALOR 
Euros 

 CAPITULO III 
 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

 

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

n.º 1 Ocupação para trabalhos de pintura e de conservação em empenas ou 
fachadas de edifícios: 

 
 

   
 - taxa única por cada 15 dias ou fracção 40,47 
   

a) Guindastes e semelhantes – por metro quadrado e por cada 6 (seis) dias 
ou fracção 

 
5,40 

b) Plataformas elevatórias, gruas e bailéus e semelhantes – por metro 
quadrado, por dia ou fracção 

 
5,40 

c) Trabalhos em suspensão, por cada pessoa suspensa e por dia 38,33 
   

n.º 2 Alpendres fixos ou articulados, não integrados nos edifícios – por metro 
linear de frente ou fracção e por ano: 

 

   
a) Até 1 metro de avanço 9,03 
b) De mais de 1 metro de avanço 14,73 

   
n.º 3 Toldos – por metro linear de frente ou fracção e por ano:  

   
a) Até 1 metro de avanço 2,80 
b) De mais de 1 metro de avanço 3,33 

   
n.º 4 Sanefa de toldos ou alpendres – por ano 1,90 

   
n.º 5 Fita anunciadora – por m2 e por mês 2,80 

   
n.º 6 Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo – por m2 

ou fracção de projecção sobre a via pública e por ano 
 

4,98 
   

Art.º 35º Equipamento dos concessionários dos serviços públicos e operadores 
de subsolo 

 

   
n.º 1 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou 

fracção e por ano: 
 

   
a) Com diâmetro até 20 cm 0,83 
b) Com diâmetro superior a 20 cm 1,68 

   
n.º 2 Postos de Transformação, Cabinas Eléctricas ou semelhantes - por m3 

ou fracção e por ano: 
 

   
a) Até 3 m3 44,32 
b) Por cada m3 a mais ou fracção 12,73 
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  VALOR 
Euros 

n.º 3 Cabina Telefónica - por cada e por ano 55,41 
   
Art.º 36º Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo.  
   

n.º 1 Construções ou instalações provisórias por motivos de festejos ou 
outras celebrações ou para exercício de comércio ou indústria – por m2 
ou fracção: 

 

   
a) Por dia 0,62 
b) Por semana 2,37 
c) Por mês 9,03 

   
n.º 2 Depósitos subterrâneos com excepção dos destinados a bombas 

abastecedoras – por m3 ou fracção e por ano 
 

37,12 
   

n.º 3 Quiosques por m2 ou fracção e por mês:  
   

a) Permanentes 6,90 
b) Temporários 11,09 

   
n.º 4 Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos n.ºs anteriores, 

por m2 ou fracção e por mês: 
 

   
a) Permanentes 6,90 
b) Temporários 11,09 

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

edifício ou estabelecimento e por ano: 
 

   
a) Até 1 (um) metro de avanço 9,03 
b) De mais de 1 (um) metro de avanço 14,73 

   
Art.º 37º   

   
n.º 1 Outras ocupações:  

   
a) Para suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos– por ano 4,53 
b) Para decoração (mastros) por dia 14,30 
c) Para colocação de anúncios - por mês 18,02 

   
n.º 2 Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou 

reclames por m2 da superfície do dispositivo utilizado na publicidade e 
por mês 

 
 

2,80 
   

n.º 3 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou 
fracção e por ano: 

 

   
a) Com diâmetro até 20 cm 0,78 
b) Com diâmetro superior a 20 cm 1,46 
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  VALOR 
Euros 

n.º 4 Esplanadas:  
   

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

 
8,90 

b) Autónomas (por m2 ou fracção e por mês) 6,64 
c) Abertas, incluindo mesas, cadeiras e guarda- sóis, com e sem estrado 

(por m2 ou fracção e por mês) 
 

3,33 
   

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

 
8,31 

   
n.º 6 Outras ocupações da via pública – por m2 ou fracção e por mês 4,04 

   
Art.º 38º Disposições Diversas  

   
n.º 1 Os tapumes e outras vedações utilizados na colocação de anúncios só 

dão lugar a cobrança da taxa de licença do n.º 2 do art.º37º, se não lhes 
for aplicável o n.º 2 do art.º 16º 

 

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

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

 

   
n.º 3 São isentas das taxas do n.º 1 do art.º 36º as actividades de interesse 

social e sem fins lucrativos. 
 

   
n.º 4 As taxas da alínea b) do n.º 5 do art.º 36º podem ser reduzidas ao limite 

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

 CAPÍTULO IV 
 

INSTALAÇÕES ABASTECEDORAS 
DE CARBURANTES LÍQUIDOS, DE AR E ÁGUA 

 
Secção I – Licenças 

 

   
Art.º 39º Bombas de carburantes líquidos – por cada uma e por ano:  

   
n.º 1 Instaladas inteiramente na via pública 1302,03 

   
n.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular 781,24 

   
n.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósitos na via pública 903,11 

   
n.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na 

via pública 
 

387,85 
   
Art.º 40º Bombas de ar e água – por cada uma e por ano:  

   
n.º 1 Instaladas inteiramente na via pública 89,78 

   
n.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito ou compressor em 

propriedade particular 
 

67,60 
   

n.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósito ou compressor 
na via pública 

 
79,79 

   
n.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na 

via pública 
 

38,79 
   

Art.º 41º Bombas volantes, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano 65,97 
   
Art.º42º Tomadas de ar instaladas noutras bombas – por cada uma e por ano.  

   
n.º 1 Com compressor saliente na via pública 63,18 

   
n.º 2 Com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública 53,62 

   
n.º 3 Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer 

bomba, mas abastecendo na via pública 
 

31,38 
   
Art.º 43º Tomadas de água, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano 31,38 
   
Art.º44º Áreas de lavagem de veículos e outros serviços de apoio – por cada 

uma e por ano: 
 

   
a) Instaladas total ou parcialmente na via pública 831,09 
b) Instaladas inteiramente em propriedade particular 277,03 
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  VALOR 
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 Secção II – Disposições Diversas 
 

 

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

 

   
Art.º 46º   

   
n.º 1 A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da via pública 

com os tubos condutores que forem necessários à instalação. 
 

   
n.º 2 As taxas do presente capítulo incluem apenas as ocupações da via 

pública absolutamente indispensáveis à instalação abastecedora de 
combustíveis. 

 

   
Art.º 47º O trepasse das instalações fixas que ocupem a via pública depende de 

autorização Municipal. 
 

   
Art.º 48º As taxas de licença de bombas para abastecimento de mais de uma 

espécie de carburante serão aumentadas de 50%. 
 

   
Art.º 49º A substituição de bombas ou tomadas por outras da mesma espécie não 

está sujeita a cobrança de novas taxas. 
 

   
Art.º 50º São bombas abastecedoras de carburante, as unidades físicas com uma 

ou duas fontes de abastecimento. 
 

   
Art.º 51º Em caso de instalação de bombas com mais de duas fontes de 

abastecimento, por cada fonte de abastecimento suplementar será 
cobrado 30% do valor estabelecido para a bomba. 
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 CAPÍTULO V 
 

CONDUÇÃO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS 
 

Secção I - Taxas 

 

   
Art.º 52º Emissão de licenças de condução:  

   
n.º 1 De ciclomotores 3,99 

   
n.º 2 De veículos agrícolas 3,99 

   
Art.º 53º Matrícula incluindo o custo da chapa e do livrete – por uma só vez:  

   
n.º 1 De veículos 6,26 

   
n.º 2 Do cancelamento de veículos 2,37 

   
n.º 3 Transferência de propriedade de veículos 2,86 

   
n.º 4 Alteração de moradas em licenças ou em livretes 2,86 

   
n.º 5 Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados 2,86 

   
n.º 6 Revalidação de licenças de condução 2,78 

   
 Secção II – Exercício da Actividade de Transporte de Aluguer 

em Veículos Ligeiros de Passageiros 
 

   
Art.º 54º Exercício da actividade de transporte público de aluguer em veículos 

automóveis ligeiros de passageiros 
 

   
n.º 1 Licença de aluguer para veículos ligeiros (por veículo) 258,38 

   
n.º 2 Transmissão de licenças de aluguer de veículos ligeiros de passageiros 

(por cada) 
 

35,07 
   

n.º 3 Pedidos de admissão a concurso (por cada) 17,51 
   

n.º 4 Pedidos de substituição de veículos de aluguer (por veículo) 17,51 
   

n.º 5 Pedidos de cancelamento (por cada) 2,78 
   

n.º 6 Passagem de duplicados, 2ªs vias ou substituição de documentos 
deteriorados, destruídos os extraviados (por cada) 

 
14,04 

   
n.º 7 Pedidos de averbamento (por cada)  

   
a) de sede ou residência  3,52 
b) de nome ou designação social 6,99 
c) outros averbamentos 14,04 
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 Secção III – Disposições Diversas  
   
Art.º 55º Não são considerados para os efeitos da Secção II os veículos 

pertencentes aos serviços do Estado, das Autarquias, das pessoas 
colectivas de utilidade pública administrativa e aos deficientes. 
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 CAPÍTULO VI 
 

PUBLICIDADE 
 

Secção I – Licenças 

 

   
Art.º56º Publicidade afecta a mobiliário urbano.  

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

   
a) Ocupando a via pública 11,09 
b) Não ocupando a via pública 8,31 

   
n.º 2 Anúncios electrónicos - por m2 ou fracção e por trimestre:  

   
a) No local onde o anunciante exerce a actividade 127,43 
b) Fora do local onde o anunciante exerce a actividade 382,30 

   
n.º 3 Mupis, mastros – bandeiras, relógios, termómetros, colunas publicitárias 

e mupes - por m2 ou fracção e por trimestre: 
 

   
a) Ocupando a via pública 16,07 
b) Não ocupando a via pública 12,19 

   
n.º 4 Bancas - por m2 ou fracção e por trimestre 8,31 

   
n.º 5 Abrigos - por m2 ou fracção e por trimestre 8,31 

   
Art.º 57º Publicidade em edifícios ou em outras construções:  

   
n.º 1 Anúncios luminosos ou directamente iluminados - por m2 ou fracção e 

por ano: 
 

   
a) Instalação e licença no 1º ano 6,64 
b) Renovação de licença 3,33 

   
n.º 2 Anúncios não luminosos - por m2 ou fracção e por ano 13,88 

   
n.º 3 Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não 

entrem na sua medição – por metro linear ou fracção e por ano 
 

1,10 
   

n.º 4 Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas - por m2 
ou fracção e por trimestre 

 
1,10 
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Art.º 58º Publicidade em veículos:  
   

n.º 1 Veículos particulares quando não relacionados com a actividade 
principal do respectivo proprietário - por veículo: 

 

   
a) Por mês 20,49 
b) Por trimestre 58,19 

   
n.º 2 Veículos de empresas quando alusivas à firma proprietária - por veículo 

e por ano: 
 

   
a) Ciclomotores e motociclos 12,19 
b) Veículos ligeiros 44,32 
c) Veículos pesados 60,40 
d) Reboques e semi reboques 36,00 

   
n.º 3 Veículos utilizados exclusivamente para o exercício de actividade 

publicitária - por veículo e por m2: 
 

   
a) Por dia 8,31 
b) Por semana 33,80 
c) Por mês 126,32 

   
n.º 4 Publicidade em transportes públicos:  

   
a) Transportes colectivos - por m2 ou fracção, por anúncio e por ano 18,29 
b) Táxis - por viatura e por ano 89,77 

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

   
a) Por dia 11,09 
b) Por semana 44,32 
c) Por mês 146,82 

   
Art.º 59º   

   
n.º 1 Publicidade em avionetas, helicópteros, “parapentes”, pára-quedas e 

outros semelhantes, bem como dispositivos aéreos cativos - por 
dispositivo: 

 

   
a) Por dia 46,56 
b) Por semana 279,24 

   
n.º 2 Fita anunciadora - por m2 ou fracção e por mês 11,09 
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Art.º 60º Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios onde 
aqueles se encontrem: 

 

   
n.º 1 De jornais, revistas ou livros – por m2 ou fracção e por ano 14,27 

   
n.º 2 De outros artigos – por m2 ou fracção e por ano 28,54 

   
Art.º 61º Publicidade Sonora:  

   
n.º 1 Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos 

sonoros fazendo emissões directas, com fins publicitários, na ou para a 
via pública: 

 

   
a) Por dia 6,64 
b) Por semana 32,16 

   
Art.º 62º Campanhas publicitárias de rua.  

   
n.º 1 Distribuição de panfletos - por dia e por local 69,82 

   
n.º 2 Distribuição de produtos - por dia e por local 21,07 

   
n.º 3 Provas de degustação - por dia e por local 26,59 

   
n.º 4 Outras acções promocionais de natureza publicitária - por dia e por 

local 
 

22,17 
   

Art.º 63º Publicidade dispersa:  
   

n.º 1 Bandeiras e pendões com fins comerciais ou outras - por cada e por mês 4,98 
   

n.º 2 Bandeirolas - por m2 ou fracção e por trimestre:  
   

a) Ocupando a via pública 21,61 
b) Não ocupando a via pública 16,07 

   
n.º 3 Publicidade em chapéus de sol - por unidade e por ano 8,31 

   
n.º 4 Lonas em andaime por obra - por m2 ou fracção e por mês 2,22 

   
n.º 5 Outra publicidade não incluída nos n.ºs anteriores - por m2 ou fracção  

   
a) Por ano 21,07 
b) Por mês 6,95 
c) Por dia 0,82 

   
Art.º 64º Placas de proibição de afixação de anúncios – por cada uma e por ano 4,64 
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 Secção II – Disposições Diversas  
   

Art.º 65º As taxas são devidas sempre que os anúncios se divisem da via pública, 
entendendo-se para esse efeito como via pública, as ruas, estradas, 
caminhos, avenidas, praças e todos os demais lugares por onde 
transitem livremente peões ou veículos. 

 

   
Art.º 66º Sendo os anúncios ou reclamos total ou parcialmente escritos em 

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

 

   
Art.º 67º As licença dos anúncios fixos são concedidas apenas para determinado 

local. 
 

   
Art.º 68º No mesmo anúncio ou reclamo utilizar-se-á mais de um processo de 

mediação quando só assim se puder determinar a taxa a cobrar. 
 

   
Art.º 69º Nos anúncios ou reclamos volumétricos a medição faz-se pela 

superfície exterior. 
 

   
Art.º 70º Consideram-se incluídos no anúncio ou reclamo os dispositivos 

destinados a chamar a atenção ao público. 
 

   
Art.º 71º Os trabalhos de instalação dos anúncios ou reclamos devem obedecer 

aos condicionamentos de segurança indispensáveis, mas não são 
passíveis de taxa de licença de obras. 

 

   
Art.º 72º A publicidade em veículos que transitem por vários Municípios apenas 

é licenciável pela Câmara do Município onde os proprietários 
individuais tenham residência permanente ou as empresas 
proprietárias ou locatárias tenham a sua Sede Social. 

 

   
Art.º 73º Não estão sujeitos a licença:  

   
n.º 1 Os dizeres que resultem de imposição legal.  

   
n.º 2 A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada nos artigos à 

venda. 
 

   
n.º 3 Os distintivos de qualquer natureza destinados a indicar que nos 

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

 

   
n.º 4 As montras apenas com acesso pelo interior dos estabelecimentos ou 

que não tenham sobre a via pública saliência superior a 10 cm. 
 

   
n.º 5 Os anúncios respeitantes a serviços de transporte colectivos públicos 

concedidos. 
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Art.º 74º Quando a publicidade do Art.º 56º for substituída no mesmo suporte 
poderá conceder-se avença, pela medida que represente a dimensão 
máxima, ficando a colocação dos anúncios sujeita a visto prévio dos 
serviços Municipais. Nestes casos a importância da avença será igual a 
quatro vezes a taxa que corresponderia a um anúncio da maior medida. 

 

   
Art.º 75º Se o mesmo anúncio for reproduzido, por período não superior a seis 

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

 

   
Art.º 76º Nos termos do n.º 4 do artigo 1º do Regulamento Municipal de 

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

 

   
n.º 1   

a) A divulgação de causas, instituições sociais, entidades ou actividades 
sem fins comerciais, nomeadamente, culturais, desportivas, recreativas, 
sindicais e políticas; 

 

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

 

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

 

   
n.º 2 A obtenção de parecer ou autorização para exibição de publicidade a 

prestar por entidades externas ao Município quando necessário, é da 
responsabilidade da entidade requerente, devendo ser anexa ao pedido 
de licenciamento de publicidade para efeitos de instrução do processo.  
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 CAPÍTULO VII 
 

MERCADOS E FEIRAS 
 

OUTRAS ACTIVIDADES 
 

Secção I – Licenças de Actividades 

 

   
Art.º 77º Pelo exercício das seguintes actividades:  

   
n.º 1 Produtor, vendendo directamente - inscrição anual 0,99 

   
n.º 2 Mandatário, comerciante, comissário ou agente de vendas:  

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

   
n.º 3 Exportador de peixe, ou outro vendedor ou fornecedor de peixe por 

grosso que não seja o próprio pescador: 
 

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

   
n.º 4 Preparador de produtos:  

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

   
n.º 5 Empregado utilizante – inscrição 1,88 

   
 Secção II – Ocupação 

 
SubSecção I 

Mercados 

 

   
Art.º 78º Classificação dos Mercados  

   
n.º 1 Os Mercados do Concelho são classificados em quatro categorias:  

   
n.º 2 Nos Mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares de terrado sem 

bares ou mesas. 
 

   
n.º 3 As lojas e bancas classificam-se em quatro grupos de actividade.  
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Art.º 79º Mercados da primeira categoria  
   

n.º 1 Lojas – por m2 e por mês:  
   

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

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

   
a) Grupo I 0,75 
b) Grupo II 0,65 
c) Grupo III 0,60 
d) Grupo IV 0,47 

   
Art.º 80º Mercados de segunda categoria:  

   
n.º 1 Lojas por m2 e por mês:  

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

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

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

   
Art.º 81º Mercados de terceira categoria:  

   
n.º 1 Lojas – por m2 e por mês:  

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

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

   
a) Grupo I 0,52 
b) Grupo II 0,47 
c) Grupo III 0,42 
d) Grupo IV 0,37 
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Art.º 82º Mercados de quarta categoria:  
   

n.º 1 Lojas – por m2 e por mês:  
   

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

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

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

   
Art.º 83º 

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

 
0,42 

   
Art.º 84º As lojas com comunicação com exterior é aplicada a taxa duplicada, 

relativamente à categoria e grupo de actividade em que se encontrem 
inseridas, sempre que utilizem essa circunstância para praticar horários 
alongados relativamente aos estabelecidos para o funcionamento dos 
mercados. 

 

   
Art.º 85º Às lojas dos mercados que tenham áreas superiores a 30 m2 aplica-se 

um escalonamento das taxas em vigor, sobre as áreas que excedam 
30m2, de acordo com os números seguintes: 

 

   
n.º 1 Até 30 m2, taxa integral constante na Tabela.  

   
n.º 2 De 30 a 40 m2 – 75%.  

   
n.º 3 De 40 a 50 m2 – 50%.  

   
n.º 4 A partir de 50 m2 – 25%.  

   
Art.º 86º As lojas existentes nos edifícios dos mercados com portas 

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

 

   
Art.º 87º Mercados por Categorias:  

   
n.º 1 1ª Categoria  

 Mercado Novo de Odivelas  
 Mercado Póvoa de Santo Adrião  
 Mercado Novo de Caneças  
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n.º 2 2ª Categoria  
   

n.º 3 3ª Categoria  
 Mercado de Olival Basto  
   

n.º 4 4ª Categoria  
 Todos os restantes Mercados do Município de Odivelas  
   

Art.º 88º Classificação por actividade:  
   

n.º 1   
   

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

   
n.º 2 Bancas  

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

   
 Sub. Secção II 

Feiras 
 

   
Art.º 89º Feiras anuais  

   
n.º 1 Lugares de terrado sem frente para arruamento – por m2 e por dia 0,38 

   
n.º 2 Lugares de terrado, com frente para arruamento – por metro linear até 2 

m de fundo e por dia 
 

0,67 
   

n.º 3 Lugares de terrado para pistas de automóveis, aviões e carroceis e 
outros divertimentos afins – por m2 ou fracção e por dia 

 
1,03 

   
n.º 4 Lugares de terrado para circos – por m2 ou fracção e por dia 0,38 

   
Art.º 90º Feiras semanais, quinzenais ou mensais:  

   
n.º 1 Produtos hortícolas – por m2 e por dia 0,38 

   
n.º 2 Artigos indiferenciados permitidos por lei até 6 m2 – por m2 e por dia 0,38 

   
n.º 3 Espaço superior a 6 m2 – por m2 e por dia 0,44 
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Art.º 91º Disposições Diversas:  

   
n.º 1 Não relevam para os efeitos do artigo 89º as situações de comprovado 

interesse público, humanitário ou tido por conveniente para o 
Município. 

 

   
n.º 2 Caso haja mais de um interessado na ocupação de terrado previsto no 

n.º 3 do art.º 89º, deverá a Câmara Municipal promover a arrematação 
em hasta pública do direito a ocupação. 

 

   
n.º 3 Poderá ser concedida pela Câmara Municipal a ocupação gratuita de 

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

 

   
 Sub. Secção III 

Mercados e Feiras – Espaços Diversos 
 

   
Art.º 92º Venda a retalho  

   
n.º 1 Taxas de terrado para venda de animais - por animal e por dia:  

   
a) Bovinos adultos 0,65 
b) Bovinos adolescentes 0,47 
c) Equídeos 0,60 
d) Asininos 0,54 
e) Ovinos e caprinos 0,37 
f) Suínos 0,37 
g) Crias 0,31 

   
Art.º 92º Venda por grosso – por m2 e por dia 1,15 

   
Art.º 94º Local privativo para depósito e armazenagem – por m2 e por dia 0,31 
   
Art.º 95º Local privativo para manutenção preparação e acondicionamento de 

produtos – por m2 e por dia: 
 

   
n.º 1 Em recinto fechado 0,47 

   
n.º 2 No terrado 0,42 

   
Art.º 96º Outras instalações especiais:  

   
n.º 1 Por m2 e por dia 0,75 

   
n.º 2 Por m2 e por mês 7,94 

   
Art.º 97º Entrada de volumes, quando sobre eles não incida a taxa de ocupação 

referida em artigos anteriores – por cada dia 
 

0,47 
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Art.º 98º Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado na 

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

 

   
Art.º 99º As fracções de metro linear ou de metro quadrado arredondam-se 

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

 

   
Art.º 100º As taxas diárias podem também ser cobradas por semana ou por mês e 

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

 

   
Art.º 101º O direito à ocupação de mercados ou feiras é por natureza precária.  

   
 Secção III – Serviços Diversos  
   

Art.º 102º Arrecadação em armazéns ou depósitos comuns dos mercados ou feiras 
– cada volume: 

 

   
n.º 1 Por dia 0,54 

   
n.º 2 Por semana 2,14 

   
n.º 3 Por mês 6,20 

   
Art.º 103º Manutenção e guarda de volumes ou taras deixadas nos lugares de 

terrado desde a hora do fecho do mercado ou feira até à sua abertura – 
por volume e por dia 

 
 

0,54 
   

Art.º 104º Estacionamento nos mercados ou feiras de veículos de transporte, 
quando haja parque ou recinto próprio – por cada período de 12 horas 
ou fracção e por veículo Isento 

   
Art.º 105º Utilização de materiais ou outros artigos municipais, quando não 

incluídos na taxa de ocupação. 
 

   
n.º 1 Balanças – por cada pesagem:  

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

   
n.º 2 Tanques de lavagem – por cada lavagem 0,31 
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n.º 3 Outros utensílios materiais e artigos municipais – por unidade e por dia 0,60 
   

n.º 4 Câmaras frigoríficas:  
   

a) Por dia 0,42 
b) Por mês 6,54 
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 CAPÍTULO VIII 
HIGIENE E SALUBRIDADE 

 
Secção I - Licenças 

 

   
Art.º 106º Vistorias:  

   
n.º 1 Vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente 

capítulo 
 

43,78 
   

n.º 2 O pagamento da taxa será efectuado no acto da marcação da data da 
vistoria. 

 

   
Art.º 107º Alvarás de Licenças de utilização para funcionamento de 

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

 

   
n.º 1 Estabelecimentos turísticos 

 
 

a) Estabelecimentos hoteleiros 448,81 
b) Meios complementares de alojamento turístico 448,81 
c) Conjuntos turísticos 448,81 
d) Parques de campismo públicos 222,73 

   
n.º 2 As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) serão acrescidas da taxa 

prevista no art.º 18º. 
 

   
n.º 3 Estabelecimentos de restauração:  

   
a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 293,65 
b) Restaurantes, marisqueiras, churrasqueiras, casas de pasto, pizzarias, 

snack-bares, self serviçes, eat driver , take-away, fast-food e estabelecimentos 
congéneres 

 
 

265,40 
   

n.º 4 Estabelecimentos de bebidas:  
   

a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 293,65 
b) Bares, cervejarias, cafés, pastelarias, confeitarias, boutiques de pão 

quente, cafetarias , casas de chá, gelatarias, tabernas, e estabelecimentos 
congéneres 

 
 

178,41 
   

n.º 5 Estabelecimentos de restauração e de bebidas com salas de dança 448,81 
   

n.º 6 Os alvarás previstos na presente secção e desde que concedidos por 
períodos de tempo limitados, estão sujeitos ao pagamento de metade da 
taxa, que seria aplicada no caso de serem concedidos por tempo 
ilimitado. 
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n.º 7 Os alvarás de licença de utilização para estabelecimentos ou os títulos 
análogos, bem como a alteração de qualquer dos elementos nele 
constantes, somente serão entregues, aos seus requerentes, depois de 
pagas as respectivas taxas. 

 

   
Art.º 108º Licenças de utilização para os estabelecimentos mencionados nos 

Anexos I, II e III da Portaria n.º 33/2000, de 28 de Janeiro, ou os títulos 
análogos 

 
 
 

   
 taxa fixa 166,11 
 taxa por m2 0,56 
   

n.º 1 Hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias, e 
depósitos de pão, armazéns de produtos alimentares, congelados ou 
não 

 
 

0,56 
   

n.º 2 Vistorias complementares - 20% sobre a taxa do licenciamento  
   

n.º 3 Vistorias Anuais por estabelecimento:  
   

a) Peixarias 55,41 
b) Talhos 110,81 
c) Supermercados 277,03 
d) Depósito de produtos alimentares 166,22 
e) Outros  110,81 

   
Art.º 109º   

   
n.º 1 Não relevam para os efeitos previstos neste regulamento o 

licenciamento dos estabelecimentos explorados por associações 
desportivas, recreativas e outras. 

 

   
n.º 2 Quando seja requerido alvará para exploração no mesmo local, de 

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

 

   

n.º 3 Se em estabelecimento já licenciado pretender exercer-se modalidade 
diversa haverá lugar a novo licenciamento aplicando-se as taxas dos 
art.ºs 107º e 108º. 

 

   
n.º 4 Pelas vistorias a realizar se outra não for fixada na Lei, será devida a 

taxa de 25 € acrescida do valor da remuneração dos funcionários ou 
peritos e do custo dos transportes fixado nos mesmos termos do 
subsidio para o transporte particular na função pública. 

 

   
n.º 5 Averbamento no alvará do nome do novo explorador – 50% do valor da 

taxa de concessão de alvará. 
 

   
n.º 6 2ª via do documento de alvará 29,08 
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  VALOR 
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 Secção II – Outras Taxas  
   

Art.º 110º Taxa de inspecção sanitária actualmente da responsabilidade do 
Ministério da Agricultura. 

 

   
Art.º 111º Taxa de inspecção higieno-sanitária de veículos de transporte de carne 9,14 

   
Art.º 112º Taxa de remoção e recolha de viaturas, nos termos da Portaria n.º 

1424/2001, de 13 de Dezembro 
 

   
n.º 1 Viaturas ligeiras:  

   
a) Remoção 51,80 
b) Recolha por dia 10,36 

   
n.º 2 Viaturas pesadas:  

a) Remoção 103,60 
b) Recolha por dia 20,72 

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

as taxas previstas na Portaria acima  identificada. 
 

   
Art.º 113º   

   
n.º 1 As taxas de Controlo Metrológico são aplicáveis nos termos da 

legislação em vigor. 
 

   
n.º 2 As taxas de medição de ruído são cobradas nos termos do n.º 1 deste 

artigo. 
 

   
n.º 3 Licenciamentos previstos:  

   
a) Depósitos de ferro velho, de entulhos, de resíduos ou cinzas de 

combustíveis sólidos e de veículos (parques de sucata) por ano ou 
fracção 

 
 

670,43 
   

n.º 4 Outros licenciamentos previstos:  
   

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

 
43,95 

b) Depósitos de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos 670,43 
c) Jogos ou desportos públicos, por ano ou fracção 43,95 
d) Áreas permanentes de estacionamento público de veículos automóveis, 

parques para caravanas por ano ou por fracção 
 

177,87 
e) Nos casos previstos nas alíneas anteriores quando for autorizada a 

ocupação do terreno municipal acrescerá a taxa a liquidar por ano e m2 
ou fracção, de: 
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  VALOR 
Euros 

 - nos casos da alínea b) exceptuados os depósitos de combustíveis para 
abastecimento directo aos consumidores 

 
21,95 

 - depósitos de combustíveis para abastecimento directo aos 
consumidores 

 
7,42 

 - nos casos da alínea a) 7,42 
 - nos casos da alínea c) 10,98 
   

Art.º 114º Animais  
   

n.º 1 Remoção de cadáveres  
   

a) a pedido de clínicas veterinárias  3,00 
b) a pedido de outros munícipes 1,50 

   
n.º 2 Taxa de alojamento (por dia ou fracção) 10,00 

   
Art.º 115º Espectáculos e Divertimentos Públicos, de acordo com o Decreto Lei 

315/95: 
 

   
n.º 1   

a) A Instalação de recintos de espectáculos e divertimentos públicos, 
obedece ao regime jurídico do licenciamento municipal de obras 
particulares; 

 

   
b) O licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados depende da 

realização da vistoria prévia, se a Câmara Municipal entender fazer 
vistoria, que será efectuada por uma comissão a nomear para esse fim; 

 

   
c) O licenciamento de realização acidental de espectáculos de natureza 

artística em recintos cujo funcionamento não esteja sujeito a licença de 
recinto pressupõe a realização de vistoria prévia a ser efectuada por 
comissão nomeada para esse fim. 

 

   
n.º 2 Licenças de Funcionamento:  

   
a) Licenças de funcionamento de recinto:  

 - Bares, discotecas com música ao vivo, salões de jogos, salas de baile e 
análogos, por três anos 

 
176,74 

   
b) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha 

russa, pista de automóveis, circos ambulantes, pavilhões de diversão, 
praça de touros ambulantes e barracas de tiro, por dia 

 
 

5,72 
   

c) Licenças de funcionamento de recinto improvisado:  
 - Armazéns, garagens utilizadas para realização de bailes, lugares 

públicos (nestes espaços recorre-se, frequentemente, à construção de 
palanques, estrados e bancadas), por dia 

 
 

8,53 
   

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

 
10,78 
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  VALOR 
Euros 

n.º 3 Pelas vistorias a realizar para efeitos dos licenciamentos referidos nas 
alíneas b), c) e d) se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de 

 
28,54 

   
n.º 4 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser feito 

directamente a esses peritos ou às entidades a que pertençam. 
 

   
n.º 5 As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas.  

   
Art.º 116º Licenças especiais de ruído  

   
n.º 1 Obras de construção civil  

   
a) Até 30 dias (taxa fixa) 200,00 

   
b)  Superior a 30 dias (por dia), além da taxa fixa  

 i) Dias úteis 10,00 
 ii) Fins-de-semana e feriados 12,5 
   

n.º 2 Competições desportivas  
   

a) Nacionais (por dia)  
 i) Dias úteis 25,00 
 ii) Fins-de-semana e feriados 35,00 
   

b) Internacionais (por dia)  
 i) Dias úteis 70,00 
 ii) Fins-de-semana e feriados 80,00 
   

n.º 3 Feiras e Mercados 80,00 
   

n.º 4 Festas com música ao vivo  
   

a) Concertos (por dia)  
 i) Recintos abertos   
     (1) Dias úteis 375,00 
     (2) Fins-de-semana e feriados 400,00 
 ii) Recintos fechados  
     (1) Dias úteis 175,00 
     (2) Fins-de-semana e feriados 200,00 
   

b) Festas (por dia)  
 i) Dias úteis 80,00 
 ii) Fins-de-semana e feriados 100,00 
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  VALOR 
Euros 

n.º 5 Festas com música gravada  
   

a) Concertos (por dia)  
 i) Recintos abertos   
     (1) Dias úteis 250,00 
     (2) Fins-de-semana e feriados 275,00 
 ii) Recintos fechados  
     (1) Dias úteis 125,00 
      (2) Fins-de-semana e feriados 150,00 
   

b) Festas (por dia)  
 i) Dias úteis 75,00 
 ii) Fins-de-semana e feriados 85,00 
   

n.º 6 Outros eventos 25,00 
   

Art.º 117º Venda de árvores, plantas, arbustos, herbáceas e outros produtos   
   

n.º 1 Árvores perenifólias ou caducifólias , com mais de 2 metros de altura, 
retiradas da terra com torrão 

 

   
a) Mínimo 53,82 
b) Máximo 646,15 

   
n.º 2 Árvores perenifólias ou caducifólias envasadas, com menos de 2 metros 

de altura 
 

   
a) Mínimo 2,64 
b) Máximo 53,82 

   
n.º 3 Coníferas ornamentais envasadas, com menos de 2 metros de altura  

   
a) Mínimo 1,61 
b) Máximo 53,82 

   
n.º 4 Arbustos e trepadeiras ornamentais envasadas  

   
a) Mínimo 1,61 
b) Máximo 53,82 

   
n.º 5 Caução para aluguer de árvores de Natal  

   
a) Mínimo 5,39 
b) Máximo 53,82 

   
Art.º 118º Aluguer de plantas de ornamentação  

   
n.º 1 Potes (por cada e por dia, não incluindo o transporte) 3,42 
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  VALOR 
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n.º 2 Vasos (por cada e por dia, não incluindo o transporte) 1,71 
   

n.º 3 Latas (por cada e por dia, não incluindo o transporte) 1,35 
   
   
   
   
 CAPÍTULO IX 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLEO DA PONTINHA 

 

   
Art. 119.º Venda de Disquetes e Fotocópias  

   
n.º 1 Cartão de 25 fotocópias 1,30* 

   
n.º 2 Cartão de 50 fotocópias 2,07* 

   
n.º 3 Cartão de 100 fotocópias 3,11* 

   
n.º 4 1 Disquete 0,50* 

  
 *IVA incluído à taxa de 19% 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

42 Anexo B Ano III - N.º 29 

 

 

  VALOR 
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 CAPÍTULO X 
 

INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS 

 

   
Art.º 120º Indemnização em bens do Património Municipal.  

   
n.º 1 Árvores:  

   
a) Perda total 110,81 
b) Ferimentos 16,62 
c) Ramos partidos 13,86 

   
n.º 2 Arbustos:  

   
a) Perda total 13,86 
b) Ferimentos e outros danos que prejudiquem o bom desenvolvimento da 

planta ou afectem a sua estrutura natural 
 

11,09 
   

Art.º 121º Indemnização para reposição de pavimentos levantados por operadores 
de subsolo. A definir conforme Regulamento Municipal 

 

   
   
   
   
 CAPÍTULO XI 

 
(Deferimentos tácitos) 

 

   
Art. 122.º As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram  

deferimentos tácitos são de igual valor às dos respectivos actos 
expressos. 
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  VALOR 
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 DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art.º 123º   

   
n.º 1 O exercício das competências previstas na presente Tabela de Taxas e 

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

 

   
n.º 2 A competência para emitir regulamentos e fixar taxas e tarifas não é 

objecto de delegação. 
 

   
n.º 3 A presente regulamentação entra em vigor de acordo com o previsto 

nos termos legais. 
 

   
   

Actualização Monetária com base na inflação anual (3,6 %), referente ao ano de 2002, 
mencionada na proposta de OE2003 
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Regulamento de Resíduos Sólidos e da 
Higiene e Limpeza de Espaços Públicos 

 
 
 

Preâmbulo 
 

Considerando que importa regulamentar a actividade de recolha de resíduos sólidos e de higiene e limpeza 
dos espaços públicos em moldes adequados às inovações legislativas que se têm vindo a verificar. 
 
Considerando que entretanto entrou em funcionamento o Sistema Multimunicipal de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Lisboa Norte (Valorsul). 
 
Considerando que o facto de actualmente haver uma única entidade, comum aos Concelhos de Odivelas e de 
Loures, a operar na recolha dos resíduos sólidos, aconselha a que as regras em vigor em ambos os territórios 
sejam idênticas. 
 
O Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes estão cometidas e aos seus 
órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e pela 
alínea a) do n.º 6 do artigo 64º, ambos da Lei 169/99, de 18 de Setembro, e pelo DL 239/97, de 9 de Setembro, 
aprova as seguintes normas regulamentares: 

 
 
 

TÍTULO I 
Disposições gerais 

 
 

Artigo 1º 
Responsabilidade pela valorização e tratamento 

 
A valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos produzidos na área do Município de Odivelas é da 
responsabilidade da Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Área Metropolitana de 
Lisboa (Norte), SA, nos termos do Decreto-Lei n.º 297/94, de 21 de Novembro e do Contrato de Concessão 
entre o Estado Português e a Valorsul, SA. 

 
 

Artigo 2º 
Definição do sistema municipal 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas define o sistema municipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, 

higiene e limpeza pública do seu Município. 
 
2. Entende-se por Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos o conjunto das actividades de carácter técnico, 

administrativo e financeiro, bem como o conjunto das operações de deposição, recolha, transporte, 
tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e fiscalização dessas 
operações, bem como a monitorização dos locais de destino final. 

 
 
 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

2 Anexo C Ano III - N.º 29 

 

TÍTULO II 
Tipo de resíduos sólidos - definições 

 
 

Artigo 3º 
Definição de resíduos sólidos 

 
Resíduos Sólidos são quaisquer substâncias ou objectos que o detentor se desfaz ou tem intenção ou 
obrigação de se desfazer, nomeadamente os previstos em portaria dos Ministros da Economia, da Saúde, da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente, em conformidade com o Catálogo 
Europeu de Resíduos (CER), aprovado pela Portaria n.º 818/97, de 05 de Setembro. 

 
 

Artigo 4º 
Tipos de resíduos sólidos 

 
1 Para efeitos do presente Regulamento consideram-se Resíduos Sólidos  Urbanos os constituídos por: 
 

a. Resíduos domésticos: os resíduos normalmente produzidos nas habitações; 
 
b. Objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos): os objectos provenientes das habitações que, pelo 

seu volume, forma dimensões, ou outras características, não possam ser recolhidos pelos meios 
normais de remoção; 

 
c. Resíduos verdes: os resíduos provenientes das operações de limpeza e manutenção de jardins públicos 

ou particulares, cemitérios e outras áreas verdes, nomeadamente, aparas, troncos, ramos, relva e ervas; 
 
d. Resíduos de limpeza pública: os resíduos provenientes da limpeza pública, entendendo-se esta como o 

conjunto de actividades que se destinam a recolher os resíduos sólidos existentes nas vias e outros 
espaços públicos, incluindo  resíduos provenientes da limpeza e desobstrução de linhas de água; 

 
e. Resíduos comerciais equiparados a RSU: os resíduos provenientes do sector de serviços ou de 

estabelecimentos comerciais ou do sector de serviços com uma administração comum relativa a cada 
local de produção, desde que, a produção diária não exceda 1100 litros e que não figurem no anexo II 
(Lista de Resíduos Perigosos) do CER; 

 
f. Resíduos industriais equiparados a RSU: os resíduos provenientes de actividades acessórias das 

unidades industriais que, pela sua natureza ou composição sejam semelhantes aos resíduos sólidos 
domésticos, nomeadamente de cantinas e escritórios, desde que, a produção diária não exceda 1100 
litros e não figurem no anexo II (Lista de Resíduos Perigosos) do CER; 

 
g. Resíduos hospitalares não perigosos: os resíduos produzidos em unidades de prestação de cuidados de 

saúde, incluindo as actividades médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença, em seres 
humanos ou em animais, e ainda as actividades de investigação relacionadas e cuja produção diária 
seja inferior a 1100 litros por produtor e que não figurem no anexo II (Lista de Resíduos Perigosos) do 
CER ou que não estejam contaminados, nos termos da legislação em vigor; 

 
h. Resíduos provenientes da actividade agro-pecuária: os resíduos produzidos na agricultura e pecuária, 

incluindo resíduos de madeira e plástico, cuja produção diária não exceda 1100 litros e que não figurem 
no anexo II (Lista de Resíduos Perigosos) do CER; 

 
i. Resíduos provenientes de instalações autárquicas: os resíduos produzidos nas instalações das 

autarquias (incluindo cemitérios, mercados, refeitórios, etc.) e que não figurem no anexo II (Lista de 
Resíduos Perigosos) do CER. 
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Artigo 5º 

Outros tipos de resíduos sólidos 
 

Para efeitos do presente Regulamento considera-se Outro Tipo de Resíduos Sólidos os não definidos como 
industriais, urbanos ou hospitalares, nomeadamente: 
 
a) Resíduos de grandes produtores comerciais - os resíduos sólidos que, embora apresentem características 

semelhantes aos resíduos indicados na alínea e) do artigo anterior, atinjam uma produção diária superior 
a 1100 litros; 

 
b) Resíduos de actividades acessórias das unidades industriais - os resíduos que, embora apresentem 

características semelhantes aos resíduos indicados na alínea f) do artigo anterior, atinjam uma produção 
diária superior a 1100 litros; 

 
c) Resíduos hospitalares não perigosos – que embora apresentem características semelhantes aos resíduos 

indicados na alínea g) do artigo anterior, atinjam uma produção diária superior a 1100 litros; 
 
d) Entulhos – os restos de construções, calçadas, pedras, escombros, terras ou produtos similares resultantes 

de obras; 
 
e) Monos não domésticos – os objectos volumosos não provenientes das habitações, que pela sua natureza, 

volume, forma, dimensões ou outras características não possam ser recolhidos pelos meios normais; 
 
f) Os resíduos provenientes das gradagens existentes nos sistemas de drenagem e de tratamento de águas 

residuais; 
 
g) Dejectos de animais – excrementos provenientes de defecção de animais no espaço público; 
 
h) Outros resíduos que de acordo com a legislação possam ser incluídos nesta categoria. 

 
 

Artigo 6º 
Resíduos sólidos especiais 

 
Para efeitos do presente Regulamento são considerados Resíduos Sólidos Especiais os não incluídos nas 
categorias anteriormente definidas, nomeadamente: 
 
a) Resíduos sólidos industriais: os resíduos sólidos gerados em actividades industriais, bem como os que 

resultem das actividades de produção e distribuição e electricidade, gás e água; 
 
b) Resíduos hospitalares: os resíduos produzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, 

incluindo as actividades médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, em seres humanos 
ou em animais, e ainda as actividades de investigação relacionadas; 

 
c) Resíduos perigosos: os resíduos que apresentem características de perigosidade para a saúde ou para o 

ambiente, nomeadamente os definidos na Lista de Resíduos Perigosos, que consta do anexo II do CER; 
 
d) Outros resíduos que a legislação exclua expressamente das categorias referidas nos artigos 4º e 5º. 
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TÍTULO III 

SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Artigo 7º 
Definições de sistema de resíduos sólidos 

 
1. Define-se Sistema de Resíduos Sólidos o conjunto de obras de construção civil, equipamentos mecânicos 

e/ou eléctricos, viaturas, recipientes e acessórios, de recursos humanos, institucionais e financeiros e 
estruturas de gestão, destinado a assegurar, em condições de eficiência, conforto, segurança, inocuidade e 
economia, a deposição, recolha, transporte, valorização, tratamento e eliminação dos resíduos, sob 
qualquer das formas enunciadas no Decreto-Lei n.º 239/97, de 09 de Setembro. 

 
2. Define-se Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos o sistema que opera com Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
 

Artigo 8º 
Componentes do sistema de resíduos sólidos 

 
O sistema de resíduos sólidos urbanos engloba, as componentes técnicas e as actividades complementares de 
gestão abaixo discriminadas: 
 
1. Produção 
 
2. Remoção 
 

a) Indiferenciada; 
b) Selectiva; 
c) Objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos); 
d) Limpeza pública; 
e) Limpeza extraordinária. 

 
3. Tratamento; 
 
4. Valorização; 
 
5. Eliminação; 
 
6. Actividades complementares: 
 

a) As actividades de conservação e manutenção dos equipamentos e das infraestruturas; 
b) As actividades de carácter técnico, administrativo, financeiro e de fiscalização. 

 
 

Artigo 9º 
Produção de resíduos sólidos 

 
1. Considera-se Produção a geração de resíduos sólidos urbanos; 
 
2. Considera-se Remoção o afastamento dos resíduos sólidos urbanos dos locais de produção, mediante 

deposição, recolha e transporte; 
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3. A Deposição consiste no acondicionamento dos RSU no equipamento de deposição apropriado 
(contentores ou embalagens não reutilizáveis) colocado nos locais para tal indicados, a fim de se proceder 
à recolha; 

 
4. A Deposição Selectiva consiste no acondicionamento das fracções passíveis de valorização dos RSU no 

equipamento de deposição selectiva colocado nos locais para tal indicados, afim de se poder proceder à 
recolha selectiva; 

 
5. A Recolha consiste na passagem dos RSU do equipamento de deposição, com ou sem inclusão destes, 

para as viaturas de transporte apropriadas; 
 
6. A Recolha Selectiva consiste na passagem das fracções valorizáveis de Resíduos Sólidos Urbanos dos 

locais ou equipamento de deposição selectiva para as viaturas de transporte; 
 
7. O Transporte consiste na deslocação dos RSU, em viaturas apropriadas, desde o seu ponto de recolha até 

uma estação de transferência, destino de eliminação ou destino de valorização autorizados. 
 
8. Considera-se Tratamento qualquer processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico, que altere as 

características dos resíduos, por forma a reduzir o seu volume ou perigosidade, bem como facilitar a sua 
movimentação, valorização e eliminação. 

 
9. Considera-se Valorização qualquer operação que permita o reaproveitamento dos resíduos e engloba as 

seguintes categorias: 
 

9.1 Reciclagem; 
9.1.1 Regeneração; 
9.1.2 Compostagem; 
9.2 Valorização energética. 

 
10. Define-se por Eliminação qualquer operação que vise dar aos resíduos um destino final adequado, de 

acordo com a legislação vigente. 
 
 
 

TÍTULO IV 
Remoção de resíduos sólidos urbanos 

 
Capítulo I 

Deposição indiferenciada e selectiva de resíduos sólidos urbanos 
 
 

Artigo 10º 
Deposição de resíduos sólidos 

 
1. A deposição dos resíduos sólidos urbanos, após acondicionamento em sacos de plástico fechados, é 

efectuada utilizando o seguinte equipamento, quando distribuído pela entidade responsável pela 
remoção: 

 
a) Contentores herméticos normalizados, distribuídos pelos edifícios das áreas do Município servidas 

por recolha porta-a-porta; 
 

b) Contentores de utilização colectiva colocados na via pública; 
 

c) Embalagens não reutilizáveis. 
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2. A deposição de resíduos sólidos produzidos na via pública, é efectuada utilizando papeleiras ou outros 

recipientes com idêntica finalidade colocados nas vias e outros espaços públicos. 
 
3. A deposição de objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos) é efectuada nas condições definidas 

pela entidade responsável pela remoção. 
 
4. A deposição de aparas, ramos, troncos e folhas provenientes de jardins particulares é efectuada nos locais 

e condições definidas pela entidade responsável pela remoção. 
 
5. As entidades que procedem à instalação de novos locais de produção de resíduos sólidos urbanos, são 

obrigadas a requerer à entidade responsável pela remoção, o fornecimento de equipamentos de 
deposição, previamente ao inicio da actividade. 

 
 

Artigo 11º 
Deposição selectiva de resíduos sólidos 

 
1. A deposição selectiva de materiais com vista à sua valorização, é efectuada utilizando os seguintes 

recipientes: 
 

a) Vidrões colocados na via pública ou em instalações de grandes produtores do material a recuperar, 
destinados à deposição selectiva de garrafas, frascos de vidro ou outros recipientes de vidro de 
embalagem. 

 
b) Papelões colocados na via pública ou em instalações de grandes produtores do material a recuperar, 

destinados à deposição selectiva de papel usado. 
 
c) Embalões colocados na via pública para deposição selectiva de fracções valorizáveis de RSU tais como 

embalagens usadas de plástico e metal. 
 
d) Pilhões - colocados na via pública para deposição selectiva de pilhas e acumuladores usados. 
 
e) Ecopontos colocados na via pública ou atribuídos aos estabelecimentos de ensino para deposição 

selectiva das fracções valorizáveis de RSU objecto de recuperação (vidro, papel, embalagens e outras a 
serem contempladas). 

 
f) Contentores atribuídos aos edifícios de urbanizações em altura, para deposição selectiva de fracções 

valorizáveis de RSU, nas zonas servidas por recolha selectiva porta-a-porta. 
 
g) Cestos atribuídos aos edifícios de habitação de baixo porte, para deposição selectiva das fracções 

valorizáveis de RSU, nas zonas servidas por recolha selectiva porta-a-porta. 
 
h) Outro equipamento de deposição destinado a deposição selectiva de outros materiais, existentes ou a 

implementar. 
 
2. São ainda de considerar, para efeitos de deposição selectiva, os Ecocentros. 
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Artigo 12º 

Responsabilidade pela deposição 
 

1. O acondicionamento de resíduos sólidos nos equipamentos de deposição nos termos definidos no presente 
Regulamento é da responsabilidade: 

 
a) Dos proprietários e administradores de estabelecimentos comerciais, industriais ou hospitalares. 
 
b) Dos residentes de moradias ou edifícios de ocupação unifamiliar. 
 
c) Da administração do condomínio, nos casos de edifícios em regime de propriedade horizontal. 
 
d) Dos representantes legais de outras instituições. 
 
e) Nos restantes casos, os indivíduos ou entidades para o efeito designados, ou na sua falta, todos os 

utentes. 
 
2. A colocação, retirada, limpeza e conservação do equipamento de deposição referido na alínea a) do 

número 1 do artigo 10º é da responsabilidade das entidades mencionadas no número anterior. 
 
3. As entidades referidas no número 1 são obrigadas a cumprir as instruções de deposição emanadas pela 

entidade responsável pela remoção e pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
4. Os resíduos sólidos urbanos devem ser colocados no equipamento de deposição e locais apropriados nos 

dias e horas definidos pela entidade responsável pela remoção ou pela Câmara Municipal de Odivelas 
tornados públicos por Edital e divulgados pelos meios apropriados. 

 
 

Artigo 13º 
Obrigatoriedade de uso dos equipamentos de deposição 

 
1. Os produtores de RSU são obrigados a utilizar o equipamento de deposição destinado a RSU e o destinado 

à deposição selectiva para deposição dos resíduos específicos a que se destinam. 
 
2. À Câmara Municipal de Odivelas não pode ser imputada qualquer responsabilidade pela não realização da 

recolha dos resíduos incorrectamente depositados nos equipamentos destinados aos resíduos sólidos 
urbanos e à deposição selectiva, até que os produtores de resíduos cumpram o preceituado no número 
anterior. 

 
 

Artigo 14º 
Localização dos equipamentos de deposição 

 
1. O equipamento de deposição referido na alínea a) do número 1 do artigo 10º deve encontrar-se dentro das 

instalações, fora dos horários previstos no número 4 do artigo 12º. 
 
2. Quando as instalações do produtor de resíduos sólidos domésticos não reunam condições, por falta de 

espaço, para a colocação do equipamento de deposição no seu interior em local acessível a todos os 
utilizadores, devem os responsáveis pela sua limpeza e conservação, referidos no artigo 12º, solicitar à 
entidade responsável pela remoção, autorização para manter esse equipamento de deposição no exterior 
das instalações. 
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Artigo 15º 
Sistemas de deposição em novos projectos de edificação 

 
Os projectos de edificações na área do Município de Odivelas devem obrigatoriamente prever um sistema de 
deposição de resíduos sólidos urbanos nos termos do que for definido pelo Regulamento Municipal de 
Edificação Urbana (RMEU). 

 
 

Capítulo II 
Recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 

 
 

Artigo 16º 
Proibição de actividades de remoção por terceiros 

 
1. As instruções de operação e manutenção do serviço de remoção emanadas pela entidade responsável pela 

remoção e pelos serviços da Câmara Municipal de Odivelas são de cumprimento obrigatório. 
 
2. É proibida a execução de quaisquer actividades de remoção de resíduos sólidos urbanos não levadas a 

cabo pelos serviços da Câmara Municipal de Odivelas ou outra entidade devidamente autorizada para o 
efeito, nos termos do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro. 

 
 

Capítulo III 
Áreas de ocupação comercial, industrial e confinantes 

 
 

Artigo 17º 
Obrigatoriedade de limpeza das zonas de influência 

de estabelecimentos comerciais e industriais 
 

1. Quem proceder à exploração de estabelecimentos comerciais e industriais deve realizar a limpeza diária 
das áreas de influência destes, bem como das áreas objecto de licenciamento ou autorização para ocupação 
da via pública, removendo os resíduos provenientes da sua actividade. 

 
2. O disposto no número anterior também se aplica, com as necessárias adaptações, a feirantes, vendedores 

ambulantes e promotores de espectáculos itinerantes. 
 
3. Para efeitos do presente Regulamento estabelece-se como área de influência de um estabelecimento 

comercial ou industrial, uma faixa de 2 metros de zona pedonal a contar do perímetro da área de ocupação 
da via pública. 

 
4. Os resíduos provenientes da limpeza da área anteriormente considerada devem ser depositados no 

equipamento de deposição destinados aos resíduos provenientes daquelas actividades. 
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Capítulo IV 

Remoção de objectos domésticos volumosos fora de uso (monos) 
e de resíduos verdes 

 
 

Artigo 18º 
Remoção de objectos domésticos volumosos 

 
1. A entidade responsável pela remoção procede, no âmbito da sua actividade regular ou a solicitação dos 

interessados, à remoção dos objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos) e dos resíduos verdes. 
 
2. A solicitação referida no número anterior poderá ser efectuada por qualquer meio. 
 
3. A remoção efectua-se em data a indicar pela entidade responsável pela remoção, devendo o objecto a 

remover ser colocado no local indicado com a antecedência máxima de 24 horas. 
 
4. Compete aos interessados acondicionar e transportar os seus objectos domésticos volumosos fora de uso 

e os resíduos verdes para o equipamento de deposição especifico ou para o local indicado pela entidade 
responsável pela remoção. 

 
 

Capítulo V 
Limpeza pública 

 
 

Artigo 19º 
(Limpeza de vegetação em terrenos privados) 

 
1. Nos lotes de terrenos edificáveis, designadamente os resultantes de operações de loteamento, caberá aos 

respectivos proprietários proceder à respectiva limpeza, de modo a evitar o aparecimento de matagais, 
como tal susceptíveis de afectarem a salubridade dos locais ou provocarem riscos de incêndios. 

 
2. Os proprietários, arrendatários ou usufrutuários de terrenos onde se encontre vegetação susceptível de 

criação de ambientes insalubres ou capazes de alimentar incêndios, serão notificados a removê-los, no 
prazo que vier a ser fixado, sob pena de, independentemente da aplicação da respectiva coima, a Câmara 
Municipal de Odivelas se substituir aos responsáveis na remoção, debitando aos mesmos as respectivas 
despesas. 

 
 

Artigo 20º 
Componentes da limpeza pública 

 
1. A Limpeza Pública integra-se na componente técnica remoção e é constituída pelas actividades de 

varredura, lavagem e eventual desinfecção, dos arruamentos, passeios e outros espaços públicos, despejo, 
lavagem, desinfecção e manutenção de contentores, papeleiras, corte de mato e de relvas e monda 
química, limpeza de sarjetas e sumidouros e remoção de cartazes ou outra publicidade indevidamente 
colocada e “graffiti”, abrangendo ainda a remoção dos resíduos referidos na alínea d) do número 1 do 
artigo 4º. 

 
2. Considera-se limpeza extraordinária o saneamento de lixeiras, sem prejuízo da responsabilidade pela 

deposição indevida nos termos dos artigos 26º e 27º. 
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Título V 

Valorização, tratamento e eliminação de resíduos sólidos urbanos 
 
 

Artigo 21º 
(Remoção de dejectos de animais) 

 
1. Os proprietários ou acompanhantes de animais devem proceder à limpeza pública e remoção imediata 

dos dejectos produzidos por estes animais nas vias e outros espaços públicos, excepto os provenientes de 
cães-guias quando acompanhados de deficientes visuais. 

 
2. Os dejectos de animais devem, na sua limpeza e remoção, ser devidamente acondicionados de forma 

hermética, nomeadamente em sacos de plástico, para evitar qualquer insalubridade. 
 
3. A deposição dos dejectos animais, acondicionados nos termos do número anterior, deve ser efectuada 

nos equipamentos de deposição existentes na via pública, nomeadamente sacões e papeleiras. 
 
 

Artigo 22º 
Valorização, tratamento e eliminação de resíduos sólidos urbanos 

 
A valorização, tratamento e eliminação de resíduos sólidos urbanos produzidos na área do Município de 
Odivelas é efectuada nos termos do artigo 1º. 

 
 

Título VI 
Outro tipo de resíduos 

 
 

Artigo 23º 
Responsabilidade pelo destino final de outro tipos de resíduos sólidos 

 
1. Os produtores de Outro Tipo de Resíduos Sólidos definido no artigo 5º deste Regulamento, são 

responsáveis por lhes dar um destino final, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos operadores 
na medida da sua intervenção no circuito de gestão desses resíduos e salvo o disposto em legislação 
especial. 

 
2. A remoção dos resíduos referidos no número anterior poderá ser acordada com os serviços da Câmara 

Municipal de Odivelas. 
 
3. Em caso de admissão destes resíduos em qualquer das fases do sistema de Resíduos Sólidos Urbanos, a 

entidade produtora obriga-se a: 
 

a) Entregar os resíduos produzidos; 
b) Fornecer todas as informações exigidas referentes às características quantitativas e qualitativas dos 

resíduos a admitir no sistema. 
 
4. O pedido de remoção deve conter: 
 

a) A identificação do requerente: nome ou denominação social; 
b) O código de actividade económica; 
c) O número de Identificação Fiscal; 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29 Anexo C 11 

 

 
d) A residência ou sede social; 
e) O local de produção de resíduos; 
f) A indicação da actividade de que resultam os resíduos; 
g) A caracterização dos resíduos; 
h) A quantidade estimada diária de resíduos produzidos. 

 
 

Título VII 
Resíduos especiais 

 
 

Artigo 24º 
Responsabilidade pelo destino final de resíduos sólidos especiais 

 
Os produtores de Resíduos Sólidos Especiais definidos no artigo 6º deste Regulamento, são responsáveis por 
lhes dar destino final, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua 
intervenção no circuito de gestão desses resíduos e salvo o disposto em legislação especial. 

 
 

Título VIII 
Tarifas 

 
 

Artigo 25º 
Tarifa de remoção e eliminação de resíduos sólidos 

 
Pela utilização do sistema de resíduos sólidos e para fazer face aos encargos (exceptuando a componente 
limpeza pública), será cobrada uma tarifa de remoção e eliminação de resíduos sólidos, a todos os 
consumidores de água abrangidos pelo sistema, a qual será fixada por deliberação dos órgãos municipais 
competentes e será calculada em função do valor de consumos de água facturado. 

 
 

Título IX 
Penalidades 

 
 

Artigo 26º 
Proibições 

 
1. É proibido o abandono de resíduos. 
 
2. É igualmente proibida a sua emissão, transporte, tratamento armazenagem, tratamento, valorização ou 

eliminação por entidades não autorizadas. 
 
3. É também proibida a emissão, armazenagem, tratamento, valorização ou eliminação de resíduos em 

instalações ou locais não autorizados. 
 
4. É proibida a descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados por autorização prévia, 

definida na Lei. 
 
5. São proibidas as operações de gestão de resíduos em desrespeito das regras legais ou das normas técnicas 

imperativas aprovadas nos termos da Lei. 
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6. É proibida a acumulação de sucata em desobediência aos disposto no Decreto-Lei nº268/98 de 28 de 

Agosto. 
 
7. O produtor e detentor de resíduos devem assegurar que cada transporte é acompanhado das guias de 

acompanhamento de resíduos nos termos da Portaria 335/97 de 16 de Maio. 
 
 

Artigo 27º 
Contra-ordenações 

 
Constitui contra-ordenação, a prática dos seguintes factos: 
 
a) O abandono, bem como a emissão, transporte, armazenagem, tratamento, valorização, ou eliminação de 

resíduos, por entidades não autorizadas ou em instalações ou locais não autorizados; 
 
b) Varrer, sacudir tapetes e outros objectos ou efectuar despejos para a via pública; 
 
c) Lançar detritos ou qualquer produto para alimentação dos animais na via pública; 
 
d) Vazar águas provenientes de lavagens para a via pública; 
 
e) Vazar outras águas poluídas, tintas, óleos, petróleos e seus derivados para a via pública; 
 
f) Destruir, deslocar ou remover papeleiras; 
 
g) Retirar, remexer, ou escolher resíduos contidos nos contentores colocados na via pública; 
 
h) Lançar quaisquer detritos ou objectos nas sarjetas ou sumidouros; 
 
i) Poluir a via pública com dejectos de animais, nomeadamente canídeos; 
 
j) Despejar a carga de veículos, total ou parcialmente, com prejuízo para a limpeza pública sem efectuar a 

limpeza dos resíduos daí resultantes; 
 
k) Deixar espalhar na via pública quaisquer materiais transportados em viaturas; 
 
l) Lavar veículos na via pública; 
 
m) Pintar e reparar veículos ou outros objectos na via pública; 
 
n) Efectuar queimadas a céu aberto de resíduos sólidos urbanos; 
 
o) Efectuar queimadas a céu aberto de resíduos perigosos e sucatas; 
 
p) A colocação na via pública de objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos) em violação do 

disposto no número 3 do artigo 18º, bem como as aparas, ramos, troncos e folhas de jardim e de 
quaisquer outros resíduos verdes; 

 
q) A utilização de recipientes diferentes dos autorizados pelos serviços da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
r) O incorrecto acondicionamento dos resíduos sólidos no equipamento de deposição; 
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s) A deposição de resíduos diferentes daqueles a que se destina o equipamento de deposição selectiva; 
 
t) A afixação de cartazes, autocolantes ou de outros materiais de publicidade, e quaisquer inscrições nos 

equipamentos de deposição de resíduos ou das suas fracções valorizáveis; 
 
u) A utilização do equipamento de deposição destinado aos resíduos fora dos horários estabelecidos; 
 
v) A permanência do equipamento de deposição referido na alínea a) do número 1 do artigo 10º, na via 

pública fora dos horários estabelecidos; 
 
w) Deixar os contentores sem a tampa devidamente fechada; 
 
x) A alteração da localização do equipamento de deposição que se encontre na via pública, quer sirva a 

população em geral, quer se destine a apoios dos Serviços de Limpeza; 
 
y) Retirar, remover, ou escolher os materiais nos recipientes referidos no número 1 do artigo 10º e no  artigo 

11º; 
 
z) A utilização dos contentores destinados a resíduos sólidos urbanos ou outro tipo de resíduos para a 

deposição de objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos); 
 
aa) A utilização de contentores destinados a resíduos sólidos urbanos ou outro tipo de resíduos para a 

deposição de pedras, terra, entulhos; 
 
bb)  A utilização dos contentores destinados a resíduos sólidos urbanos para a deposição de outros tipos de 

resíduos, excepto quando a utilização resultar de acordo entre o produtor e a Câmara Municipal de 
Odivelas ou a entidade responsável pela remoção; 

 
cc)  A utilização dos contentores destinados aos resíduos sólidos urbanos ou outro tipo de resíduos pelas 

entidades incluídas no sistema municipal de remoção, em quantidades superior à definida; 
 
dd) A utilização dos contentores destinados a resíduos sólidos urbanos ou outro tipo de resíduos para a 

deposição de resíduos industriais; 
 
ee) A utilização dos contentores destinados a resíduos sólidos urbanos ou outro tipo de resíduos para a 

deposição de resíduos perigosos; 
 
ff) A utilização dos contentores destinados a resíduos sólidos urbanos ou outro tipo de resíduos para a 

deposição de resíduos hospitalares contaminados; 
 
gg) A utilização dos recipientes destinados aos resíduos sólidos urbanos ou outro tipo de resíduos por 

entidades não integradas no sistema municipal; 
 
hh) A violação do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 19º. 

 
 

Artigo 28º 
Coimas 

 
1. Às contra-ordenações referidas no artigo anterior são aplicáveis as seguintes coimas, indexadas ao valor do 

Salário Mínimo Nacional (SMN) para os Serviços e Industria: 
 

a) de ¼ a ½ SMN no caso das alíneas c), l), q), u), v) e w); 
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b) de ¼ a 1 SMN no caso das alíneas d), g), i), p), x)e hh); 

 
c) de ¼ a 1,5 SMN no caso das alíneas b) e h); 

 
d) de ½ a 1 SMN no caso das alíneas r) e s); 

 
e) de ½ a 1,5 SMN no caso das alíneas f), m) e y); 

 
f) de 1 a 2 SMN no caso das alíneas j), k) e bb); 

 
g) de 1 a 3,5 SMN no caso das alíneas n), t), z), aa) e cc); 

 
h) de 1 a 4,5 SMN no caso da alínea e); 

 
i) de 1 a 10 SMN no caso da alínea a); 

 
j) de 3,5 a 10 SMN no caso da alínea gg); 

 
k) de 4 a 10 SMN no caso da alínea dd); 

 
l) de 6 a 10 SMN no caso da alínea ee); 

 
m) de 6 SMN ao máximo estabelecido na lei geral no caso da alínea ff); 

 
n) de 8 a 10 SMN no caso da alínea o). 

 
2. Quando o agente for pessoa colectiva, o montante mínimo das coimas previstas no número anterior, são 

elevadas para os seguintes montantes: 
 

a) para 6 SMN no caso da alínea k) e m); 
b) para 8 SMN no caso das alíneas d), e) e j). 

 
3. A violação do disposto no número 1 do artigo 17º constitui contra-ordenação punível com a coima de ½ 

SMN a 2 SMN. 
 
4. Não é punível a realização de queimadas a céu aberto de resíduos de origem vegetais provenientes da 

limpeza de matos e florestas, quando efectuadas em conformidade com diplomas legais aplicáveis. 
 
 

Artigo 29º 
Sanção acessória 

 
Quando o agente for titular de licença de ocupação da via pública ou de feirante e se registar  reincidência, 
poderá ser aplicada a sanção acessória de privação de utilização do espaço concedido ou de participação em 
feiras e mercados. 

 
 

Artigo 30º 
(Competência fiscalizadora) 

 
Compete à Divisão de Fiscalização e Polícia Municipal a fiscalização das normas constantes do presente 
Regulamento. 
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Artigo 31º 

Competência para aplicação das coimas e das sanções acessórias 
 
1. A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação e para aplicação das coimas e 

das sanções acessórias pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou ao Vereador com 
competência delegada. 

 
2. Quando a competência municipal for exercida por Junta de Freguesia, empresa municipal ou 

concessionária, a abertura de processo de contra-ordenação e a aplicação das coimas e das sanções 
acessórias cabe ao órgão que, nos termos da lei, do respectivo estatuto ou do contrato de concessão, tiver 
competência para o efeito. 

 
 

Artigo 32º 
(Responsáveis) 

 
Pela prática das infracções aos regulamentos municipais, podem ser responsabilizadas, conjuntamente ou 
não, pessoas singulares ou colectivas, ainda que irregularmente constituídas, associações sem personalidade 
jurídica e comissões especiais. 

 
 

Artigo 33º 
(Responsabilidade dos entes colectivos) 

 
1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas,  as associações sem personalidade jurídica 

e as comissões especiais, são responsáveis pelas infracções cometidas pelos membros dos respectivos 
órgãos e pelos titulares de cargos de direcção, chefia ou gerência, no exercício das suas funções, bem 
como pelas infracções cometidas por representantes do ente colectivo em actos praticados em nome e no 
interesse deste. 

 
2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se funde a relação entre o agente individual e o ente 

colectivo não obstam a que seja aplicado o disposto no número anterior. 
 
 

Artigo 34º 
Tentativa e negligência 

 
1. A tentativa e a negligência são puníveis. 
 
2. A sanção da tentativa será a do ilícito consumado, especialmente atenuada. 

 
 

Artigo 35º 
Desistência 

 
1. A tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução da contra-

ordenação, ou impede a consumação, ou, não obstante a consumação, impede a verificação do resultado 
não compreendido no tipo da contra-ordenação. 

 
2. Quando a consumação ou a verificação do resultado são impedidas por facto independente da conduta 

do desistente, a tentativa não é punível se este se esforçar por evitar uma ou outra. 
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Artigo 36º 

Desistência em caso de comparticipação 
 

Em caso de comparticipação, não é punível a tentativa daquele que voluntariamente impede a consumação 
ou a verificação do resultado, nem daquele que se esforça seriamente por impedir uma ou outra, ainda que os 
comparticipantes prossigam na execução da contra-ordenação ou a consumem. 

 
 

Artigo 37º 
Reposição coerciva da situação 

 
A entidade  com competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação pode notificar o 
infractor para este repor a situação, tal como ela existia antes da prática do facto ilícito, fixando-lhe prazo 
para o efeito, sob  pena de se substituir ao infractor, procedendo à reposição por sua iniciativa e debitando o 
respectivo custo ao infractor. 

 
 

Artigo 38º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento, bem como as suas alterações e revogações, entram em vigor trinta dias após a sua 
publicação no Boletim Municipal. 

 
 

Artigo 39º 
Revogação 

 
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos 
municipais que versem sobre matérias aqui previstas. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO 
 
 

A Gestão Urbanística e o Planeamento Urbano enquanto ferramentas de intervenção no território tendem a 
apoiar-se cada vez mais em regras claras e objectivas que lhes têm vindo a ser conferidas por uma legislação 
cada vez mais específica nestas matérias. 
 
Neste sentido os Municípios têm também vindo a desenvolver instrumentos próprios de gestão do território 
que permitam traduzir estratégias de desenvolvimento adaptados à sua realidade específica, como é o caso 
dos Planos Municipais de Ordenamento do Território. 
 
Recentemente o Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho, introduziu profundas alterações no regime jurídico do licenciamento municipal das 
operações de loteamento, das obras de urbanização e das obras particulares. 
 
Face ao preceituado neste diploma legal, no exercício do seu poder regulamentar próprio, os Municípios 
devem aprovar regulamentos municipais de urbanização e ou de edificação, bem como regulamentos 
relativos ao lançamento e liquidação das taxas que sejam devidas pela realização de operações urbanísticas. 
 
O Regulamento Municipal de Edificações Urbanas do Concelho de Loures, aprovado por aquele Município 
no ano de 1963, revela-se actualmente desajustado, tendo em conta a grande evolução sofrida quer pela 
legislação urbanística quer pelas características de ocupação do território, sendo necessária e desejável a 
definição de um conjunto de regras que visem apoiar e tornar mais eficaz a gestão urbanística. 
 
Visa-se pois, com o presente regulamento, estabelecer e definir as matérias que o Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
de Dezembro, alterado, remete para regulamento Municipal (princípios aplicáveis à urbanização e edificação, 
as regras gerais e critérios aplicáveis às compensações) bem como reajustar e definir regras complementares 
em matéria da gestão urbanística. 
 
Visa-se igualmente a melhoria das condições de bem-estar e segurança dos cidadãos, bem como a 
preservação da qualidade ambiental, conferindo especial interesse o estabelecimento de um conjunto de 
critérios para a localização de postos de abastecimentos de combustíveis no Concelho de Odivelas. 
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Título I 

Urbanização e Edificação 
 

Capítulo I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1º 

(Âmbito e Objectivo) 
 

O presente Regulamento, estabelece os princípios aplicáveis à urbanização e edificação, as regras gerais e 
critérios referentes às compensações, bem como ao dimensionamento do estacionamento e via púbica, no 
Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 2º 
(Obras de Edificação e Urbanização) 

 
Estão sujeitas ao procedimento de autorização, licenciamento ou comunicação prévia, definido nos termos da 
legislação em vigor, todas as obras de edificação e urbanização a realizar na área do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 3º 
(Obras de escassa relevância urbanística) 

 
1. As seguintes obras que pela sua natureza, forma, localização, impacte e dimensão não obedeçam ao 
procedimento de licença ou autorização, são consideradas de escassa relevância urbanística encontrando-se 
sujeitas ao regime de comunicação prévia: 
 
a) Cuja altura relativamente ao solo seja inferior a 0,50 m e cuja área seja inferior a 3m2; 
 
b) Estufas de jardim, abrigos para animais de estimação, de caça ou guarda, com área inferior a 3m2; 
 
c) Caminhos rurais não infra-estruturados nem pavimentados;  
 
d) Construção ou reparação de muros de alvenaria ou de pedra solta, nas zonas rurais não confinantes com 
estradas ou caminhos públicos e desde que não excedam, como muro de suporte de terras, a altura de dois 
metros; 
 
e) Abertura de valas, regueiras, tanques e demais trabalhos destinados a rega; 
 
f) Construção de muretes em jardins e logradouros desde que não ultrapassem 0,50m de altura. 
 
2. São ainda de escassa relevância urbanística para efeitos de dispensa de apresentação de projecto de 
execução, os seguintes casos: 
 
a) Moradias unifamiliares; 
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b) Outras obras como tal consideradas pela Câmara Municipal em função das suas características específicas, 
com excepção das que impliquem intervenção em edifícios situados em zona de protecção de imóvel 
classificado ou em vias de classificação ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de 
utilidade pública. 

 
 

Artigo 4º 
(Impacte semelhante a um loteamento) 

 
Para efeitos da aplicação de parâmetros de cedência de parcelas destinadas a espaços verdes e de utilização 
colectiva, equipamentos de utilização colectiva e arruamentos, considera-se edificação de impacte semelhante 
a loteamento: 
 
a) Toda e qualquer construção que disponha de mais que duas caixas de escadas de acesso comum a fracções 
ou unidades independentes, não sendo para este efeito contabilizadas as escadas de emergência quando 
exigidas por lei; 
 
b) Toda e qualquer construção que disponha de mais de trinta e seis fracções destinadas a habitação e/ou 
actividades económicas; 
 
c) Toda e qualquer construção destinada a comércio com área de venda igual ou superior a mil metros 
quadrados. 

 
 

Artigo 5º 
(Discussão Pública) 

 
1. Os elementos relativos à operação de licença ou autorização de loteamento postos a discussão pública 
serão os previstos na legislação em vigor e serão disponibilizados para consulta na Câmara Municipal de 
Odivelas e na Junta de Freguesia abrangida pela operação de loteamento. 
 
2. São dispensadas de discussão pública as operações de loteamento que não excedam nenhum dos seguintes 
limites: 
 
a) 4 ha; 
 
b) 100 fogos; 
 
c) 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a pretensão. 

 
 

Artigo 6º 
(Dispensa da equipa técnica multidisciplinar) 

 
São dispensadas as equipas técnicas multidisciplinares nas operações de loteamento, desde que as mesmas 
não incidam em parcela com área superior a 6.000m2 e dela não resultem mais de doze fogos. 
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Artigo 7º 
(Suporte digital) 

 
Deverá ser apresentada cópia em suporte digital da planta síntese das operações de loteamento, bem como 
da planta de implantação com a definição das coberturas das construções consideradas como de impacto 
semelhante a loteamento, devendo estas peças terem como base levantamento topográfico coordenado. 

 
 

Artigo 8º 
(Número de cópias) 

 
Juntamente com o requerimento de pedido de informação prévia, licenciamento ou autorização de edificação 
ou urbanização, deverão ser apresentadas três cópias do projecto acrescidas de mais uma cópia por cada 
entidade a consultar. 

 
 
 

Capítulo II 
Normas técnicas de urbanização e edificação a aplicar 

cumulativamente com a legislação existente 
 

Artigo 9º 
(Actividades económicas) 

 
Para efeitos de licenciamento ou autorização, as designações de comércio e serviços poderão ser consideradas 
equiparadas à designação de actividades económicas, nos termos do admitido no Plano Director Municipal, 
desde que tal equiparação seja autorizada pelo condomínio do prédio. 

 
 

Artigo 10º 
(Sala de Condomínio  e varandas balançeadas) 

 
1. Em edificações com mais de seis fogos, deverá ser prevista a construção de sala de condomínio. 
 
2. A sala de condomínio será dimensionada na proporção de 1,50m2 por fogo, com um mínimo de 9m2. 
 
3. Não serão contabilizadas para efeitos da área de construção: 
 
a) A sala de condomínio; 
 
b) As varandas balançeadas e não envidraçadas. 
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Artigo 11º 
(Compartimento para contentores de resíduos sólidos) 

 
1. Deverá existir nas edificações destinadas a habitação colectiva e/ou actividades económicas, 
compartimento destinado aos contentores de resíduos sólidos, com acesso fácil e directo à via pública. 
 
2. O compartimento destinado aos contentores de resíduos sólidos deverá ser dimensionado na proporção de 
0,50 m2  por fogo ou por cada 50m2 de área destinada a actividades económicas, com um mínimo de 4m2. 
 
3. Este compartimento deverá ter um pé-direito livre mínimo de 2,20m. 
 
4. Este compartimento deverá ser servido de água e electricidade e ter ligação à rede de águas residuais 
domésticas. 
 
5. A área de construção do compartimento para contentores de resíduos sólidos não será contabilizada para 
efeitos da área de construção. 

 
 

Artigo 12º 
(Chaminés e exaustão de fumos) 

 
1. Em edifícios e fracções destinados a actividades económicas, a instalação de estabelecimento de 
restauração está condicionada à existência ou à possibilidade de criação dos necessários sistemas de 
evacuação de fumos, a que refere o capítulo VI do Título III do RGEU. 
 
2. Em casos em que seja autorizada a instalação de conduta de exaustão de fumos pelo exterior do edifício, 
deverá ser apresentado projecto de alterações, devendo este enquadrar e prever tratamento estético 
adequado da mesma. 

 
 

Artigo 13º 
(Estendais) 

 
É obrigatório, em edifícios de habitação colectiva, a existência de dispositivos de secagem de roupa os quais, 
quando exteriores, devem estar obrigatoriamente protegidos e enquadrados nas características formais do 
alçado onde se inserem. 

 
 

Artigo 14º 
(Balanços sobre a via pública) 

 

Poderão ser aceites corpos balançados sobre a via pública desde que os mesmos não excedam metade da 
largura do passeio com um máximo de 1,50m de profundidade e desde que se localizem a mais de 3,0m de 
altura. 
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Artigo 15º 
(Equipamentos que criem campos electromagnéticos) 

 
1. O licenciamento de obras para a instalação de equipamentos susceptíveis de criar campos 
electromagnéticos deverão respeitar os princípios orientadores contidos no n.º 2 da Resolução da Assembleia 
da República n.º 53/2002. 
 
2. É vedado o licenciamento das obras referidas no número anterior quando localizadas a distâncias 
inferiores a duzentos e cinquenta metros de equipamentos colectivos de utilização pública. 

 
 

Artigo 16º 
(Mobilidade nos espaços exteriores) 

 
1. Nas novas urbanizações, os passeios terão uma dimensão mínima de 2,25m de largura. 
 
2. Poderá ser admitida dimensão inferior, justificada pela necessidade de continuidade das características da 
malha urbana nos passeios de enquadramento e sem acesso a nenhuma construção, não podendo no entanto 
aquela dimensão ser menor do que 1,60m. 
 
3. Se os acessos automóveis a caves de estacionamento cruzarem passeios públicos, deverá ser garantida em 
toda a sua extensão, um corredor livre de qualquer barreira arquitectónica de largura mínima de 1,20m. 
 
4. Sempre que haja a colocação de árvores no passeio, este deverá ter uma dimensão mínima de 2,60m, 
devendo garantir-se na área interior do passeio, um corredor livre de obstáculos, de dimensão mínima de 
1,20m. 
 
5. As caldeiras das árvores deverão ser dimensionadas de acordo com as necessidades de rega de cada 
espécie, não devendo em caso algum ter uma área impermeável inferior a 1,20m de lado ou de diâmetro. 

 
 

Artigo 17º 
(Projecto de arranjo dos espaços exteriores) 

 

1. Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a Câmara Municipal 
de Odivelas exigirá a entrega de Projecto de arranjos exteriores, devendo este projecto, a apresentar em escala 
adequada, ser composto por: 
 
a) Memória descritiva e justificativa; 
b) Medições e Orçamento; 
c) Condições técnicas gerais e especiais; 
d) Levantamento topográfico; 
e) Plano geral; 
f) Plano de modelação; 
g) Plano de implantação (altimétrica e planimétrica); 
h) Plano de pavimentos; 
i) Plano de plantação (arvores, arbustos, herbáceas e sementeiras); 
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j) Plano de drenagem; 
k) Plano de rega; 
l) Plano geral de iluminação; 
m) Plano de equipamento e mobiliário urbano; 
n) Pormenores de construção (nomeadamente muros, e escadas). 
 
2. Poderão ser dispensadas ou apresentadas conjuntamente algumas das peças desenhadas acima 
enumeradas, desde que em conjunto com a memória descritiva sejam considerados suficientes para a correcta 
compreensão do projecto. 

 
 

Artigo 18º 
(Projecto de arruamentos, drenagem e sinalização) 

 
1. Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a Câmara Municipal 
de Odivelas exigirá a entrega de Projecto de arruamentos e sinalização, composto por: 
 
a) Memória descritiva e justificativa, incluindo quadro de movimento de terras; 
b) Medições e Orçamento; 
c) Condições técnicas gerais e especiais; 
d) Levantamento Topográfico a escala adequada; 
e) Planta de localização à escala 1:25.000; 
f) Planta de enquadramento à escala 1:2.000; 
g) Planta de apresentação à escala 1:1.000 ou 1:500; 
h) Planta de implantação dos arruamentos à escala 1:1000 ou 1:500 (coordenado); 
i) Perfis longitudinais dos arruamentos (1:1.000 / 1:100) ou (1:500 / 1:50); 
j) Perfis transversais tipo à escala 1:50; 
k) Perfis transversais dos arruamentos e movimentação de terras à escala 1:200; 
l) Plantas e cortes de pormenor da implantação das principais intersecções à escala 1:200 ou 1:100; 
m) Planta geral de sinalização à escala 1:1.000 ou 1:500; 
n) Pormenores da sinalização horizontal; 
o) Pormenores da sinalização vertical e de código; 
p) Sempre que possível, planta de sobreposição dos arruamentos com a iluminação pública à escala 1:1.000 
ou 1:500. 
 
2. Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a Câmara Municipal 
de Odivelas exigirá a entrega de Projecto de drenagem dos arruamentos, composto por: 
 
a) Memória descritiva e justificativa; 
b) Medições e Orçamento; 
c) Condições Técnicas Gerais e Especiais; 
d) Levantamento Topográfico a escala adequada; 
e) Planta da bacia hidrográfica à escala 1:25.000; 
f) Planta geral de drenagem à escala 1:2.000; 
g) Perfis hidráulicos dos colectores à escala 1:1.000; 
h) Pormenor da caixa de visita e sumidouros à escala 1:25; 
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i) Pormenores de órgãos complementares de drenagem (nomeadamente passagens hidráulicas, 
descarregadores laterais, valas e valetas, assentamento de colectores e valas tipo, dissipadores de energia). 
 
3. Poderão ser dispensadas ou apresentadas conjuntamente algumas das peças desenhadas acima 
enumeradas, desde que em conjunto com a memória descritiva sejam considerados suficientes para a correcta 
compreensão do projecto. 

 
 

Artigo 19º 
(Projecto de recolha de resíduos sólidos) 

 
Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a Câmara Municipal de 
Odivelas exigirá a apresentação de plano de recolha de resíduos sólidos selectivos, devendo a execução deste 
plano ser acompanhada pela entidade gestora. 

 
 
 

Capítulo III 
Procedimentos especiais e isenções de licença 

 
 

Artigo 20º 
(Comunicação prévia) 

 
1. As obras consideradas como obras de escassa relevância urbanística, nos termos do nº 1 do artigo 3º do 
presente Regulamento, são isentas de licenciamento ou autorização. 
 
2. As isenções à licença, conforme definido no número anterior, são reguladas pelo procedimento de 
comunicação prévia o qual deverá ser instruído no mínimo com os seguintes elementos: 
 
a) Memória descritiva; 
b) Planta de localização à escala 1/1.000 ou 1/2.000;  
c) Extracto da Planta de Ordenamento do PDM; 
d) Peça desenhada que caracterize graficamente a obra, se considerada necessária; 
e) Termos de responsabilidade do técnico. 

 
 

Artigo 21º 
(Pedido de Destaque) 

 
O pedido de emissão de certidão de destaque é isento de licenciamento ou autorização, devendo este pedido 
ser acompanhado dos seguintes elementos: 
 
a) Certidão da Conservatória do Registo Predial, ou quando o prédio não esteja aí descrito, documento 
comprovativo da legitimidade do requerente; 
b) Extracto da planta de ordenamento do Plano Director Municipal assinalando devidamente a totalidade da 
parcela;  
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c) Planta topográfica de localização à escala 1/1.000 ou 1/2.000 delimitando a área total do prédio; 
d) Planta de destaque em escala adequada delimitando a área total do prédio e a área da parcela a destacar; 
e) Do pedido de destaque deverão constar também as confrontações do prédio originário e as confrontações 
dos prédios resultantes, bem como o número do processo de licenciamento das construções que 
eventualmente existam na parcela. 

 
 
 

Capítulo IV 
Compensações 

 
Artigo 22º 

(Cedências) 
 

Os interessados na realização de operações de loteamento ou execução de obras de edificação, sujeitas a 
licença ou autorização, com impacte semelhante a uma operação de loteamento, cedem gratuitamente à 
Câmara Municipal de Odivelas, parcelas de terreno destinadas a espaços verdes públicos e a equipamentos 
de utilização colectiva. 

 
 

Artigo 23º 
(Compensação) 

 
1. Se o prédio a lotear ou no qual se proponha a construção de edifício de impacte semelhante a loteamento, 
já estiver dotado de todas as infra-estruturas urbanísticas necessárias ou não se justificar a localização no 
mesmo de qualquer equipamento ou espaço verde público, não haverá lugar a cedências para esses fins, 
ficando no entanto o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao Município. 
 
2. A compensação referida no número anterior poderá ser paga em espécie ou em numerário. 

 
 

Artigo 24º 
(Cálculo do valor da compensação em numerário nos loteamentos 

e em edifícios com impacto semelhante a loteamento) 
 

O valor em numerário da compensação a pagar ao Município de Odivelas será determinado de acordo com a 
seguinte formula: 

 
C=C1+C2 

 
Em que: 
C - Valor da compensação devida ao Município 
C1 - Valor da compensação devida pela inexistência da área de cedência para espaços verdes e de utilização 
colectiva e/ou equipamento público, prevista em P.D.M. ou em legislação aplicável.  
C2 - Valor da compensação devida pelo facto da área de intervenção já se encontrar servida, total ou 
parcialmente de infra-estruturas. 
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Cálculo de C1: 
 
C1 = K1 x K2 x A1 x V 

10 
 
Em que: 
 
K1 – Factor referente à localização da área de intervenção, que varia consoante a classificação definida em 
P.D.M. e de acordo com tabela abaixo: 
 

CATEGORIA DO ESPAÇO VALOR DO FACTOR 
Espaços urbanos 1,8 
Espaços urbanizáveis 2,0 

 
 
K2 – Factor referente à utilização pretendida, que varia consoante o tipo de uso previsto em P.D.M. e de 
acordo com tabela abaixo: 
 

USO VALOR DO FACTOR 
Habitação 1,8 
Actividades económicas 1,5 
Industrias e Armazéns 1,2 

 
A1 – Valor em metros quadrados da área de cedência para espaços verdes e/ou equipamento em falta face 
aos parâmetros de dimensionamento definidos em P.D.M. 
 
V – Valor do custo por metro quadrado decorrente do preço da construção definido por Portaria anualmente 
publicada para o efeito com base no Decreto-Lei n.º 13/86 de 23 de Janeiro. 
 
Cálculo de C2: 
 
C2 = K3 x K4 x A2 x V 
 
Em que: 
 
K3 – 0,10 x número de fogos e/ou unidades de ocupação previstas para o loteamento e que tenham frente 
para arruamento(s) existente(s) total ou parcialmente servido(s) de infra-estruturas. 
 
K4 – 0,03 + 0,02 x número de infra-estruturas existentes no(s) arruamento(s) acima referido e calculado 
conforme lista abaixo: 
 
• Rede pública de saneamento e de águas pluviais 
• Rede pública de abastecimento de água 
• Rede pública de energia eléctrica e de iluminação pública 
• Rede de telefones  
• Rede de gás 
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A2 – Área determinada pelo comprimento da frente do(s) arruamento(s) que confronta com o prédio a lotear, 
pela distância ao eixo do mesmo arruamento. 
 
V – Valor do custo por metro quadrado de construção conforme definido na Portaria anualmente publicada 
para o efeito com base no Decreto-Lei n.º 13/86 de 23 de Janeiro. 

 
 

Artigo 25º 
(Compensação em espécie) 

 
1. A determinação do montante total da compensação a pagar será feita nos termos do artigo anterior. 
 
2. Se se optar por realizar o pagamento da compensação em espécie, haverá lugar à avaliação dos terrenos ou 
imóveis a ceder ao Município de Odivelas, e o seu valor será obtido com recurso ao seguinte mecanismo: 
 
a) A avaliação será efectuada por uma comissão composta por três elementos, sendo dois nomeados pela 
Câmara Municipal de Odivelas e o terceiro pelo promotor da operação urbanística; 
b) As decisões da comissão serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos seus elementos. 
 
3. Se o valor proposto no relatório final da comissão referida no número dois deste artigo não for aceite pela 
Câmara Municipal de Odivelas ou pelo promotor da operação urbanística, recorrer-se-á a comissão arbitral 
que será constituída nos termos do previsto no artigo 118º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro. 

 
 
 

Capítulo V 
Disposições especiais 

 
Artigo 26º 

(Informação prévia) 
 

O pedido de informação prévia no âmbito de operações de loteamento ou obras de construção está sujeito ao 
pagamento das taxas fixadas na Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 27º 
(Ocupação da via Pública por motivo de obras) 

 
1. A ocupação de espaços públicos por motivos de obra está sujeita ao pagamento das taxas fixadas na Tabela 
de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 
 
2. O prazo de ocupação de espaço público por motivo de obras não pode exceder o prazo fixado nas licenças 
ou autorizações relativas ás obras que reportam. 
 
3. No caso de obras não sujeitas a licenciamento ou autorização, ou que delas estejam isentas, a licença de 
ocupação de espaço público será emitida pelo prazo solicitado pelo interessado. 
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Artigo 28º 
(Vistorias) 

 
A realização de vistorias por motivos da realização de obras, está sujeita ao pagamento das taxas fixadas na 
Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 29º 
(Operações de destaque) 

 
O pedido de destaque ou a sua reapreciação, bem como a emissão da certidão relativa ao destaque, estão 
sujeitos ao pagamento das taxas fixadas na Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 30º 
(Inscrição dos Técnicos) 

 
1. É dispensada a inscrição na Câmara Municipal dos técnicos autores de projectos que se encontrem inscritos 
em associações públicas profissionais e comprovem a validade da respectiva inscrição aquando da entrega 
dos projectos. 
 
2. A inscrição de técnicos na Câmara Municipal de Odivelas está sujeita ao pagamento da taxa fixada na 
Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 
 
3. Os técnicos responsáveis pela direcção de obras ficam responsáveis durante cinco anos pela sua segurança 
e solidez, sem prejuízo da aplicação do artigo 1225º do Código Civil. 
 
4. Aos técnicos que tenham tomado a direcção de obras que, dentro do prazo a que se refere o número 
anterior tenham derruído ou ameaçado ruína por efeito de má construção, poderá ser aplicada, no âmbito de 
processo de contra-ordenação, a sanção acessória de cancelamento da inscrição como técnico, além das 
penalidades a que fiquem sujeitos pela legislação em vigor. 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas poderá igualmente aplicar, no âmbito de processo de contra-ordenação, 
a sanção acessória de cancelamento definitivo da inscrição, ou a sua suspensão temporária até dois anos, aos 
técnicos responsáveis por direcção de obra que: 
 
a) Nas obras sob a sua responsabilidade sejam aplicados materiais de má qualidade ou empregados 
processos defeituosos de construção; 
b) Que ao assumirem a responsabilidade da execução de uma obra, deixarem de a dirigir efectivamente; 
c) Deixarem de declinar a sua responsabilidade, em carta dirigida à Câmara Municipal de Odivelas, por 
obras não licenciadas ou autorizadas, ou em desconformidade com o projecto aprovado; 
d) Permitirem o prosseguimento de obra que tenha sido embargada pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
6. As penalidades referidas no número anterior poderão ser adaptadamente transferidas para os 
proprietários ou empreiteiros das obras, sempre que os serviços técnicos municipais reconheçam a 
impossibilidade de os técnicos responsáveis evitarem as transgressões. 
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Artigo 31º 
(Recepção de obras de urbanização) 

 
Os actos de recepção provisória ou definitiva de obras de urbanização estão sujeitas ao pagamento das taxas 
fixadas na Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 32º 
(Assuntos administrativos) 

 
Os actos e operações de natureza administrativa a praticar no âmbito das operações urbanísticas estão 
sujeitos ao pagamento das taxas fixadas na Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 
 

Título II 
Normas de estacionamento 

 
 

Capítulo VI 
Normas técnicas 

 
 

Artigo 33º 
(Âmbito e objectivos) 

 
O disposto no presente titulo aplica-se a todas as operações urbanísticas susceptíveis de gerar necessidades 
de parqueamento, devendo, no entanto, a sua aplicação a edifícios a erigir em lotes já titulados por Alvará de 
loteamento ou abrangidos por Plano de Pormenor, ser efectuada com as necessárias adaptações. 

 
 

Artigo 34º 
(Lugares de parqueamento) 

 
1. Para efeitos do calculo da área de estacionamento necessária para veículos ligeiros devem considerar-se os 
seguintes valores mínimos: 
 
a) Uma área bruta de 20 m2 por cada lugar de estacionamento à superfície ; 
b) Uma área bruta de 30 m2 por cada lugar de estacionamento em estrutura edificada; 
 
2. No que se refere a veículos pesados, deve considerar-se uma área bruta de 75 m2 por lugar de 
estacionamento à superfície e de 130 m2 por lugar de estacionamento em estrutura edificada. 
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Artigo 35º 
(Circulação) 

 
1. A circulação nos espaços de estacionamento deve ser garantida sem recurso a manobras, nomeadamente 
nos percursos de ligação entre pisos e nas zonas de entrada e saída. 
 
2. As faixas de circulação deverão garantir as dimensões mínimas constantes do Anexo I, condicionadas ao 
tipo de estacionamento a adoptar, conforme se trate de sentido único ou de sentido duplo. 
 
3. Nas soluções de faixa de circulação com a configuração de impasse, em estrutura edificada, a largura 
mínima deverá ser de 7,00 m, devendo ser permitidas soluções alternativas desde que fique assegurado o 
dimensionamento mínimo das faixas de circulação, constante no Anexo I, e seja garantida a comodidade e 
segurança nas manobras dos utilizadores do espaço destinado a estacionamento. 
 
4. Devem ser previstas zonas livres, nos locais próximos a rampas, de modo a permitir a passagem cruzada 
ou a espera de veículos. 
 
5. As rampas de desenvolvimento recto deverão ter uma largura mínima de 3,00 m (faixa de rodagem) e uma 
inclinação máxima de 18%. No caso de garagens para estacionamento em moradias, a inclinação máxima da 
rampa de acesso, poderá ser de 20%. 
 
6. Sempre que a inclinação ultrapasse 12%, deve ser prevista uma zona de concordância, numa extensão 
mínima de 3,50 m, com uma inclinação que não ultrapasse metade da inclinação prevista para a rampa. 
 
7. Nas rampas de desenvolvimento circular, a largura e inclinação máximas deverão respeitar os valores 
indicados no Anexo II deste Regulamento. 

 
 

Artigo 36º 
(Pé-direito e dimensões) 

 
1. O pé-direito livre em parqueamentos cobertos para veículos ligeiros, deverá ter um valor mínimo de 2,20 
metros à face inferior das vigas ou de quaisquer outros elementos técnicos. 
 
2. Os lugares de parqueamento não encerrados deverão ter a dimensão de 2,50 m de largura por 5,00 m de 
comprimento, podendo, em casos devidamente justificados e não havendo alternativa técnica viável, as 
dimensões ser reduzidas para 2,30m de largura por 4,50m de comprimento. 
 
3. Os lugares de parqueamento encerrados (boxes) deverão ter a largura e comprimento mínimos de 3,00m e 
5,00m respectivamente. 
 
4. Os lugares de parqueamento deverão ser independentes de modo a permitir a entrada e saída de veículos 
sem interferência com os restantes, podendo, no entanto, ser admitidos lugares duplos, desde que afectos à 
mesma fracção autónoma. 
 
5. No caso da existência de lugares de parqueamento em número superior aos exigidos pelo presente 
regulamento ou legislação própria estes poderão ser constituídos em fracções autónomas. 
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6. Será admitida a utilização de sistemas alternativos de estacionamento, através de meios mecânicos, 
electromecânicos ou outros decorrentes de novas tecnologias, com a finalidade de optimizar os espaços 
disponíveis.  

 
 
 

Capítulo VII 
Parâmetros para cálculo de estacionamento em loteamentos 

 
Artigo 37º 

(Operações de loteamento) 
 

Nas operações de loteamento deverão ser cumpridas as áreas de estacionamento estabelecidas em PDM e em 
legislação complementar em vigor. 

 
 
 

Capítulo VIII 
Parâmetros para cálculo de estacionamento em construções situadas em áreas não 

abrangidas por alvará de licença de loteamento ou plano de pormenor 
 
 

Artigo 38º 
(Edifícios de habitação) 

 
1. Nos edifícios de habitação colectiva as zonas reservadas a estacionamento devem localizar-se 
preferencialmente em caves construídas para o efeito. 
 
2. Nos edifícios de habitação colectiva é obrigatória a existência de áreas de estacionamento equivalentes a 1,5 
lugares por fogo, excepto no caso de fogos com área bruta superior a 120 m2 e/ou tipologias iguais ou 
superiores a T4, caso em que deverão ser previstos 2 lugares por fogo. 
 
3. Nas moradias é obrigatória a existência de parqueamento no interior do lote, sendo de 1 lugar por fogo 
para moradias com área de construção inferior a 120 m2, de 2 lugares por fogo para moradias cujas áreas de 
construção se situem entre 120 m2 e 300 m2 e de 3 lugares por fogo para moradias com áreas de construção 
superiores a 300 m2. 

 
 

Artigo 39º 
(Edifícios e espaços destinados a serviços) 

 
1. Quando a área de construção for igual ou inferior a 500 m2, deverá ser previsto estacionamento no interior 
da parcela equivalente a 3 lugares por cada 100 m2. 
 
2. Quando a área de construção for superior a 500 m2, deverá ser previsto estacionamento no interior da 
parcela equivalente a 5 lugares por cada 100 m2. 
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Artigo 40º 
(Edifícios e espaços destinados a actividades económicas) 

 
Para áreas com a designação genérica de actividades económicas, o calculo dos lugares de estacionamento 
será feito com base na mesma regra dos espaços destinados a Serviços. 

 
 

Artigo 41º 
(Edifícios e espaços destinados a comércio retalhista) 

 
1. Quando a área de construção for inferior ou igual a 1.000 m2, deverá ser previsto estacionamento, no 
interior da parcela, equivalente a 1 lugar por cada 30 m2, devendo também ser considerado adicionalmente, 1 
lugar para cargas e descargas para estabelecimentos com área superior a 500 m2. 
 
2. Quando a área de construção for superior a 1.000 m2, deverá ser previsto estacionamento, no interior da 
parcela, equivalente a 1 lugar por cada 25 m2, devendo também ser considerado adicionalmente, 1 lugar para 
cargas e descargas por cada 200 m2, com um mínimo de 2 lugares. 
 
3. O licenciamento de superfícies comerciais com uma área superior a 2.500 m2, para além de garantir a 
existência de 1 lugar por cada 15 m2 de área de construção e 1 lugar para pesados por cada 200 m2 de área de 
construção, fica condicionado à apresentação de um estudo de tráfego contendo, designadamente, elementos 
que permitam avaliar: 
 
a) A acessibilidade do local em relação ao transporte individual e colectivo; 
b) A capacidade das vias envolventes; 
c) A capacidade de estacionamento no próprio lote do empreendimento e nas vias que constituem a sua 
envolvente imediata, considerando não só as áreas destinadas aos utentes, como também aos empregados; 
d) O funcionamento das operações de carga e descarga e a área de estacionamento prevista para as mesmas. 

 
 

Artigo 42º 
(Hipermercados e edifícios destinados a comércio grossista) 

 
1. Nos hipermercados com área bruta superior a 2 500 m2 e inferior ou igual a 4 000 m2, será obrigatória a 
existência de uma área de estacionamento no interior da parcela equivalente a 1 lugar de estacionamento 
para veículos ligeiros por cada 15 m2 de área de construção e mais 1 lugar de estacionamento para veículos 
pesados por cada 200 m2 de área de construção. 
 
2. Nos hipermercados com área bruta superior a 4 000 m2 e nos edifícios destinados a comércio grossista de 
superfície idêntica, será obrigatória a existência de área de estacionamento no interior da parcela, cuja 
dimensão deverá ser definida por estudo especifico a apresentar pelo promotor, nos termos legais em vigor, 
nunca podendo ser inferior à estabelecida no numero anterior. 
 
3. Os centros comerciais, os grandes armazéns e os hipermercados de “bricolage”, são comparáveis, para 
efeitos de calculo das necessidades de estacionamento, aos hipermercados de área bruta inferior a 4 000 m2; 
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4. Em todas as situações previstas no presente artigo e independentemente da necessidade de dar 
cumprimento ao estabelecido em legislação especifica, é obrigatória a apresentação do estudo de tráfego, nos 
termos estabelecidos no ponto 3 do artigo anterior. 

 
 

Artigo 43º 
(Edifícios destinados a industria e armazéns) 

 
1. Para edifícios destinados à industria e armazéns deverá ser prevista uma área de parqueamento, no 
interior da parcela, para empregados e visitantes equivalente a 1 lugar por cada 75 m2 de área de construção.  
 
2. Deverá também ser previsto, no interior da parcela, a área necessária ao estacionamento de veículos 
pesados, na proporção de 1 lugar por cada 500 m2 de área de construção. 

 
 

Artigo 44º 
(Estabelecimentos hoteleiros) 

 
1. Nos edifícios destinados a estabelecimentos hoteleiros as áreas a reservar para estacionamento no interior 
do lote ou parcela deverão corresponder a 2 lugares por cada 5 quartos. 
 
2. Para além da área necessária ao estacionamento de veículos ligeiros, deve ainda ser prevista, no interior do 
lote ou parcela, uma área para o estacionamento de veículos pesados e de passageiros, equivalente a 1 lugar 
por cada 10 quartos, assim como uma área destinada a cargas e descargas. 
 
3. No caso da unidade hoteleira incluir salas de espectáculos ou de reuniões, deverá também aplicar-se o 
previsto neste Capítulo para esse tipo de situações. 

 
 

Artigo 45º 
(Salas de Espectáculos) 

 
Nas salas de espectáculos, as áreas de estacionamento obrigatórias serão equivalentes a 4 lugares de 
estacionamento por cada 25 lugares. 

 
 

Artigo 46º 
(Equipamentos colectivos) 

 
Para a instalação de equipamentos colectivos, designadamente de natureza escolar, desportiva e hospitalar, 
devem ser definidas, caso a caso, as condições de acessibilidade e necessidades de estacionamento, quer para 
utentes, quer para funcionários, podendo ser necessário prever-se a existência de zonas de cargas e descargas. 
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Artigo 47º 
(Escolas de Condução, Agencias de Aluguer de Veículos, Stands de Automóveis, 

Oficinas de Reparação Automóvel e Agências Funerárias) 
 

A instalação de escolas de condução, agências e filiais de agências de aluguer de veículos sem condutor, 
stands de automóveis, oficinas de reparação automóvel e agências funerárias, fica condicionada à 
comprovação da existência de área de estacionamento próprio, de preferência no interior do edifício. 

 
 

Artigo 48º 
(Casos especiais) 

 
1. Nos casos especiais, tipificados nas alíneas seguintes, poderá admitir-se o não cumprimento das 
disposições constantes do presente Capítulo, devendo, sempre que possível, serem propostas soluções 
alternativas: 
 
a) Intervenções em edifícios classificados ou localizados nos núcleos antigos ou históricos, quando a criação 
do acesso de viaturas ao seu interior prejudique ou seja incompatível com as suas características técnicas e/ou 
arquitectónicas; 
b) Edifícios a construir em locais sem possibilidades de acesso de viaturas, seja pelas características do 
arruamento ou por razões de tráfego; 
c) Edifícios a construir em parcelas com largura média inferior a 7,00 m; 
d) Quando comprovada a impossibilidade ou a inconveniência de natureza técnica ou urbanística. 
 
2. Verificando-se qualquer das situações referidas no número anterior e não tendo sido encontrada uma 
solução alternativa, poderá ser exigido ao promotor, a execução de parqueamento destinado a compensar os 
lugares em falta. 

 
 

Capítulo IX 
Critérios para a localização de postos de abastecimento de combustíveis 

 
Artigo 49º 

(Tipificação) 
 

1. Para efeitos do presente Capítulo são considerados três tipos de postos de abastecimento de combustíveis: 
 
Tipo A - Estação de Serviço – instalação possuindo serviços de lavagem e lubrificação, de abastecimento de 
gasolina, gasóleo, gases de petróleo liquefeitos, misturas autorizadas, lubrificantes, ar comprimido e água e, 
acessoriamente, apetrechada para a prestação de outros serviços aos  automobilistas, tais como a venda de 
acessórios para veículos automóveis, tabacos, jornais, revistas, fornecimento de refeições e instalação de 
publicidade; 
 
Tipo B - Posto Abastecedor – instalação possuindo serviços de abastecimento de gasolina, gasóleo, gases de 
petróleo liquefeitos,  misturas autorizadas, lubrificantes, ar  comprimido e água e,  eventualmente, vendendo 
acessórios para veículos automóveis, tabacos, jornais e podendo possuir dispositivos de publicidade; 
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Tipo C - Bomba Abastecedora – instalação  destinada a vender gasolina, gasóleo, gases de petróleo 
liquefeitos, misturas autorizadas e, eventualmente ar comprimido, água, lubrificantes em embalagens de 
origem e podendo também possuir dispositivos de publicidade. 

 
 

Artigo 50º 
(Localização) 

 
Os critérios de localização deverão ter em conta pelo menos  os seguintes pressupostos: 
 
a) Nas áreas rurais deverá existir pelo menos uma instalação do tipo C por freguesia; 
b) Nas áreas urbanas os postos poderão ser do tipo A ou B e a sua localização deverá ser preferencialmente 
no perímetro do aglomerado e apoiado sobre a rede viária principal; 
c) As áreas de abastecimento de combustíveis podem ser simples ou duplas, consoante sejam instalados em 
um ou em ambos os lados da via, sendo os “postos duplos” constituídos por dois postos simples que 
funcionam independentemente, embora com serviços de abastecimento semelhantes, situados um em frente 
do outro ou de modo a apresentar-se sempre primeiro o do lado direito do condutor que circula na via, 
nunca afastados mais de 300m e desde que entre ambos não haja qualquer cruzamento.  São recomendados 
de preferência os postos simples nomeadamente nas vias colectoras distribuidoras. 
d) A localização de postos de abastecimento de combustível deve sempre fazer-se em desvios apropriados, 
de forma a que os veículos tenham que sair da faixa de rodagem, não devendo ser permitidas nos seguintes 
casos: 
 
i - Quando dificultem as condições de circulação rodoviária; 
ii - Zonas de má visibilidade; 
iii - Curvas em planta ou perfil sem distância de visibilidade conveniente; 
iv - Rampas ou declives com inclinação superior a 7%. 
 
e) A localização dos postos de abastecimento de combustível respeitará uma distância mínima de 2 km, salvo 
disposição específica diversa em sede de Estudo Municipal 

 
 

Artigo 51º 
(Inserção na rede viária) 

 
1. Tendo em vista garantir as condições mínimas de segurança e a funcionalidade das respectivas instalações 
deverão ser considerados os seguintes condicionalismos tendo em conta as características da via: 
 
a) Contemplar vias de desaceleração e de aceleração, podendo dispensar-se a última se a intensidade do 
tráfego o permitir sendo nesse caso utilizadas sinalizações de STOP. 
b) As vias de desaceleração deverão ter um desenvolvimento mínimo de 50m, medidos entre o limite da 
plataforma da via pública e o início da linha de abastecimento. 
c) A separação entre a zona do posto e a via deverá ser materializada por um separador não galgável com a 
largura mínima de 1 a 2m consoante a previsão do fluxo de peões que percorra ou possa vir a percorrer a 
zona. 
d) A faixa de saída deve ser dimensionada de forma a permitir uma única via de tráfego (L=4m). 
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e) Na iluminação não deve ser empregue luz verde ou vermelha tomando-se especial cuidado para que a 
iluminação geral do posto não perturbe os condutores. 
f) Deve existir o sinal de “posto de abastecimento” previsto no Código da Estrada colocado com a distância 
de antecipação conveniente. 

 
 

Artigo 52º 
(Implantação) 

 
A instalação de novos postos de abastecimento de combustíveis, deve, observar o disposto na legislação 
específica relativa ao conjunto de regras para implantação e exploração de posto de abastecimento de 
combustíveis. 

 
 
 

Título III 
Loteamentos e edificações em áreas urbanas de génese ilegal (AUGI’s) 

 
 

Capítulo I 
Processo de reconversão urbanística 

 
 

Artigo 53º 
(Dever de reconversão urbanística) 

 
1. O dever de reconverter as áreas urbanas que tenham sido objecto de parcelamento físico sem licença de 
loteamento, ou aquelas predominantemente ocupadas por construções não licenciadas, bem como o da 
legalização das respectivas edificações, impende sobre os proprietários, co-proprietários  e possuidores, nos 
termos da Lei. 
 
2. A violação do dever de reconversão, que se traduz, nomeadamente, no não pagamento das 
comparticipações que sejam devidas, acarretará, além dos ónus legalmente  previstos, a suspensão da ligação 
ás redes de infra-estruturas já em funcionamento e que sirvam a construção do devedor, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas e após prévia audição dos interessados. 
 
3. Caso as redes de infra-estruturas não estejam ainda em funcionamento, só terá acesso aos respectivos 
ramais quem fizer prova do pagamento da sua comparticipação. 
 
4. Não terá direito aos incentivos quem não tiver respeitado o dever de reconversão. 

 
 

Artigo 54º 
(Relações entre o Município e os onerados com o dever de reconverter) 

 
1. Os membros da Comissão de Administração Conjunta da AUGI, eleita nos termos legais, e os Técnicos 
Autores responsáveis pela elaboração do Projecto de Reconversão Urbanística passam a ser, sem prejuízo do 
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direito à informação de qualquer munícipe, as entidades a relacionar-se com o Município de Odivelas, no que 
respeita ao processo de reconversão organizado em operação de loteamento. 
 
2. No âmbito do dever de colaboração previsto no artigo 15º n.º 1 alínea j) da Lei 91/95 de 2 de Setembro com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro e sempre que tal se mostre necessário, 
poderá a Câmara Municipal de Odivelas, mediante notificação, solicitar a presença dos membros da 
Comissão de Administração Conjunta e também dos Técnicos Autores do Projecto de Reconversão. 
 
3. A legalização de construção edificada sem título mas participada à respectiva matriz predial poderá ser 
requerida pelo titular do rendimento da construção inscrita na matriz predial o qual pode ter a qualidade de 
proprietário, usufrutuário, superficiário ou através de mandatários. 

 
 

Capítulo II 
Procedimentos e normas técnicas e especiais 

 
 

Artigo 55º 
(Processo de reconversão organizado como operação de loteamento 

da iniciativa dos proprietários ou co-proprietários) 
 

1. O processo de reconversão organizado como operação de loteamento, inicia-se mediante requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, e no qual a Comissão de Administração da AUGI 
solicita o início e tramitação daquela operação de loteamento. 
 
2. O Projecto de Reconversão é preferencialmente elaborado por equipa técnica multidisciplinar, constituída 
nos termos dos artigos 1º e 2º do DL n.º 292/95 de 14 de Novembro, sendo certo que no mínimo, deverá 
intervir um arquitecto, um engenheiro e um jurista. 

 
 

Artigo 56º 
(Acessos verticais) 

 
Nas moradias unifamiliares não poderão existir acessos verticais exteriores, devendo os mesmos ser 
interiores e implantar-se de forma a servir como elo de ligação e vivência entre os dois níveis do mesmo fogo 
e não como uma mera comunicação entre dois espaços independentes, potenciando a eventual instalação de 2 
ou mais fogos. 

 
 

Artigo 57º 
(Cota de soleira) 

 
1. A cota de soleira não poderá elevar-se a uma altura superior a 0,60 m em relação à cota média do troço do 
lancil em frente ao lote, salvo se a aplicação desta regra não permitir que a fachada paralela ao arruamento 
fique totalmente livre a partir de 0, 15m abaixo do nível do pavimento interior. 
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2. Não se consideram abrangidas pela disposição prevista no número anterior, as construções erigidas ou a 
erigir, cuja aplicação destas regras possa resultar na falta de enquadramento com a envolvente.    

 
 

Artigo 58º 
(Caves) 

 
1. A construção de caves poderá ser admitida, desde que referida no quadro urbanimétrico ou mediante as 
características topográficas do terreno, a avaliar pelo Departamento de Gestão Urbanística da Câmara 
Municipal de Odivelas quando do projecto de construção dos edifícios e mediante a entrega pelo titular de 
cada processo de construção, do levantamento topográfico actualizado, do terreno em causa, devidamente 
subscrito por técnico habilitado. 
 
2. O seu uso deverá ser primordialmente para estacionamento e/ou arrumos, podendo encarar-se outras 
ocupações desde que respeitando os aspectos técnico-regulamentares, em vigor, sendo neste caso 
contabilizada a sua área para efeito dos parâmetros urbanísticos; 
 
3. Em princípio a sua ocupação não deve exceder o polígono da área máxima de implantação, nem o seu pé 
direito ser superior a 2,40m, situações a aferir pelo Departamento de Gestão Urbanística da Câmara 
Municipal de Odivelas, mediante as condições topográficas e específicas do terreno, e que poderão admitir 
outros parâmetros. 
 
4. Em caso de admissão da existência de cave com ocupação total da área de implantação da construção, a 
área prevista para  anexos será reduzida para metade do valor previsto e de preferência sob a forma de 
telheiro e com uma área máxima de 15 m2. 

 
 

Artigo 59º 
(Sótãos) 

 
1. O acesso ao sótão, caso exista, não poderá individualizar a sua utilização relativamente ao fogo. 
 
2. O arranque do telhado não poderá elevar-se acima de 50 cm, da laje de esteira, devendo a sua inclinação 
ser a adequada ao material aplicado na cobertura, com um máximo de 40%, evitando-se grandes impactos 
visuais do mesmo. 

 
 

Artigo 60º 
(Anexos) 

 
1. O pé direito máximo dos anexos, deverá ser igual ou inferior a  2,40m medidos no ponto mais 
desfavorável, em caso da cobertura ser inclinada, sendo a área máxima admissível de 30 m2, contabilizando-
se a área em excesso para efeitos dos parâmetros urbanísticos, no caso de aceitação pelo Departamento de 
Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Odivelas, e compensada na área da construção nuclear até ao 
máximo de 50 m2; 
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2. O uso dos anexos deverá ser exclusivamente para estacionamento, arrumos, ou actividade complementar 
da função habitacional (nomeadamente cozinha de lenha, forno, garrafeira). 

 
 

Artigo 61º 
(Muros de vedação) 

 
O lote deverá estar vedado por um muro confinante com espaço público com altura máxima de 0,90 m, 
podendo ser encimado por gradeamento metálico, cuja altura total não poderá exceder  1,50m, com excepção 
de muro de suporte de terras. 
 
2. Se o muro se encontrar vedado com gradeamento executado com quaisquer outros materiais, a altura 
máxima admissível para este é de 1m, e desde que 50% da superfície fique vazada. 

 
 

Artigo 62º 
(Edificações em conjunto) 

 
1. Os afastamentos mínimos das construções aos limites dos lotes são fixados em 3m à frente e aos laterais, e 
6m a tardoz nas habitações plurifamiliares, admitindo-se o limite de 5m a tardoz nas habitações 
unifamiliares. 
 
2. Excepcionalmente, para as construções existentes, poderão vir a ser admitidos outros valores, até ao 
mínimo de 1,5m desde que devidamente justificados no âmbito do estudo de recuperação encontrando-se 
asseguradas as condições mínimas de salubridade ( ventilação, iluminação natural, e insolação do edifício em 
todos os pisos habitáveis), e cumprido o disposto no artigo 59º do Regulamento Geral de Edificações 
Urbanas, para as fachadas onde se pratiquem vãos de compartimentos de habitação. 

 
 
 

Capítulo III 
Usos e alterações 

 
 

Artigo 63º 
(Usos) 

 
1. Para além da função de habitação prevista em quadro urbanimétrico, será admitida ao nível do rés do 
chão, da construção principal, ocupação com actividades económicas não poluentes e integráveis no tecido 
urbano predominantemente habitacional, desde que respeitando a legislação em vigor. 
 
2. Nos casos referidos no número anterior, deve ser garantido no interior dos lotes o estacionamento, bem 
como as  operações de cargas e descargas, respeitando o índice máximo previsto no Plano Director 
Municipal. 
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3. A alteração de uso deverá colher Parecer da Comissão de Administração Conjunta e da Junta de Freguesia, 
conforme deliberação da Comissão Instaladora do Município de Odivelas de 18 de Junho de 1999, relativa à 
atribuição excepcional do Alvará da Licença de Funcionamento, concedido a título precário.  

 
 

Artigo 64º 
(Alteração à utilização dos edifícios e suas fracções) 

 
1. As alterações de uso estão sujeitas a apresentação de projecto especifico. 
 
2. Não serão admitidas alterações de uso que incidam sobre áreas reservadas e estacionamento, coberto ou 
descoberto, integrado na construção ou em anexo. 
 
3. As alterações de uso deverão respeitar os princípios de animação urbana, designadamente de circulação 
viária e pedonal e de estacionamento, não sendo autorizadas todas aquelas que agravam negativamente o 
funcionamento da área urbana.  
 
4. As alterações ao uso do piso térreo de contacto com a via publica ainda que admitidas deverão subordinar-
se perante critérios de localização que contemplem o exposto no nº 3. 
 
5. As licenças de utilização ou funcionamento emitidas previamente à emissão do instrumento de 
reconversão são sempre concedidas a titulo precário. 

 
 

Artigo 65º 
(Áreas destinadas ao exercício de actividades económicas/comércio e serviços) 

 
Em articulação com o uso habitacional, é admitida a possibilidade de utilizações destinadas a actividades 
económicas, comércio e/ou serviços, nas seguintes condições: 
 
a) As utilizações supra referidas não poderão ultrapassar 30% do uso dominante afim de serem cumpridas as 
disposições definidas no quadro de compatibilidades do PDM. 
b) Nas construções abrangidas pelas utilizações referidas, deverá, na medida do possível, ser garantidas a 
operações de cargas e descargas bem como o estacionamento no interior dos lotes, compatível com a 
ocupação pretendida. 

 
 

Artigo 66º 
(Áreas destinadas ao exercício de actividades industriais) 

 
Nas áreas urbanas de génese ilegal de uso predominantemente habitacional, o exercício de actividades 
industriais só será admissível nas seguintes condições: 
 
a) No que concerne as indústrias de classe D e eventualmente C, com características artesanais, desde que 
integradas nas condições de edificabilidade da área respectiva, e justificada a sua sustentabilidade ao nível 
das infra-estruturas. 
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b) As utilizações supra referidas não poderão ultrapassar 30% do uso dominante afim de serem cumpridas as 
disposições definidas no quadro de compatibilidades do PDM. 
c) A actividade exercida, para além de compatível com a função habitacional, deverá respeitar a legislação 
que lhe é aplicável, ser não poluente nem ruidosa, e integrável no tecido urbano envolvente. 
d) Nas construções abrangidas, com tais utilizações deverão, na medida do possível, serem garantidas as 
operações de cargas e descargas bem como o estacionamento no interior dos lotes., compatível com a 
ocupação pretendida. 

 
 
 

Capítulo IV 
Deliberações sobre loteamentos 

 
 

Artigo 67º 
(Elementos a apresentar após aprovação do loteamento) 

 
1. Após aprovação do loteamento, devem ser apresentados à Câmara Municipal de Odivelas os projectos de 
redes viárias, de electricidade, de águas, de águas residuais e de arranjos de espaços exteriores, telefones e 
gás, bem como o faseamento da sua execução. 
 
2. Deverão ainda ser entregues orçamentos de obras de urbanização e outras operações previstas, bem como 
quota de comparticipação de cada lote nos custos de execução das obras e da caução legal. 
 
3. Deverão também ser entregues as condições previstas no futuro Regulamento de estacionamentos  de 
acordo com as necessárias adaptações aos bairros de génese ilegal. 
 
4. A Câmara Municipal de Odivelas dispensa a apresentação dos projectos referidos na alínea a) do n.º 2 do 
Artigo 18º da Lei 91/95 de 2 de Setembro, desde que seja reconhecido pelas entidades gestoras das redes que 
as mesmas já existem e estão em condições de funcionamento. 

 
 

Artigo 68º 
(Informação prévia e apreciação liminar) 

 
1. Optando a Comissão de Administração por requerer informação prévia a mesma deverá ser instruída com 
os elementos constantes das alíneas a ) a f) do n.º 3 do artigo 1º da Portaria 1110/2001, de 19 de Setembro e 
fotocópia autenticada da acta de Assembleia constitutiva da AUGI, sem o que o referido pedido será 
rejeitado, seguindo-se os termos da legislação específica para as AUGI. 
 
2. Em caso de pedido de informação prévia, a Câmara Municipal de Odivelas deverá deliberar sobre o 
mesmo nos prazos previstos no artigo já referido, podendo indeferi-lo com fundamento em: 
 
a) desrespeito pela Lei em vigor aplicável às AUGI; 
b) desconformidade o PMOT que vigorar; 
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c) desconformidade com a delimitação da AUGI em causa devendo, em tal caso a proposta de indeferimento 
apresentar os pressupostos legais que permitam o deferimento da pretensão, soluções que deverão ser 
assumidas no projecto de reconversão a apresentar subsequentemente. 
 
3. Em sede de apreciação liminar, nos trinta dias subsequentes à data da entrada do pedido de loteamento ou 
do pedido de aprovação dos projectos de obras de urbanização, pode a Câmara Municipal de Odivelas, por 
uma só vez, solicitar outras informações ou elementos que considere imprescindíveis para o conhecimento do 
mesmo. 

 
 

Artigo 69º 
(Consultas) 

 
1. Admitido liminarmente o pedido de licenciamento da operação de loteamento ou de obras de urbanização, 
a Câmara Municipal de Odivelas promove no prazo de 10 dias, consulta às entidades que devam pronunciar-
se. 
 
2. Durante o período de validade da deliberação que incidir sobre o pedido de informação prévia, não é 
necessário consultar as entidades que se tenham pronunciado, desde que o projecto esteja em conformidade 
com a informação prévia. 
 
3. Os pareceres a que se refere o número anterior  devem ser enviados simultaneamente à Câmara Municipal 
de Odivelas  e à Comissão de Administração da AUGI e serão emitidos no prazo máximo de trinta dias, a 
contar da data do envio da solicitação, equivalendo a sua falta à emissão de parecer favorável. 
 
4. Caso alguma das entidades consultadas emita parecer desfavorável ao pedido deverá fundamentar esse 
parecer, instruindo os requerentes com uma solução que viabilize o deferimento. 
 
5. Caso existam rectificações que sejam apresentadas em conformidade com os pareceres não há necessidade 
de nova consulta, integrando-se as mesmas no processo em apreciação. 

 
 

Artigo 70º 
(Vistoria) 

 
1. Nos 40 dias a contar da recepção do pedido de reconversão a Câmara Municipal de Odivelas poderá 
realizar uma vistoria à AUGI. 
 
2. O prazo referido no número anterior poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, por 
deliberação devidamente fundamentada. 
 
3. A vistoria destina-se a aferir da conformidade com a planta entregue pelos requerentes do processo de 
reconversão, com a realidade existente na AUGI. 
 
4. A vistoria, quando realizada,  será efectuada por uma comissão especial designada pela Câmara Municipal 
de Odivelas, devendo estar presente aquando da sua realização o Presidente da Comissão de Administração 
da AUGI e a equipa técnica autora do estudo. 
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5. A Comissão de Administração e respectiva equipa técnica poderão apresentar relatório quanto à realidade 
factual da AUGI a apreciar, dispensando-se  a vistoria nos casos em que aos técnicos da Câmara Municipal 
de Odivelas não se suscitem quaisquer dúvidas quanto à situação prática relatada naqueles termos, sendo 
prestado o apoio técnico necessário em visita a realizar à AUGI. 
 
6. A isenção da realização da vistoria poderá ser requerida pela Comissão de Administração Conjunta nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 22º da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, desde que exista o conhecimento 
por parte dos serviços da conformidade entre a  realidade existente na AUGI e a planta referida na alínea d) 
do artigo 18º do diploma supra referido. 

 
 

Artigo 71º 
(Efeitos do auto de vistoria quanto a construções posteriores à deliberação de reconversão) 

 
1. Quando seja realizada a vistoria, lavrar-se-á o respectivo Auto que pode também ter em consideração o 
relatório elaborado pelos membros da Comissão de Administração e técnicos da AUGI presentes na vistoria, 
donde constem circunstanciadamente as situações desconformes com os elementos entregues, e o estado de 
execução ou inexecução das infra-estruturas, definição das situações em Manutenção Temporária e das 
demolições, bem como os prazos. 
 
2. O dono da obra ou construção vistoriada que não se encontre em conformidade com a planta da realidade 
da AUGI é notificado nos termos legais para proceder à reposição da situação anterior, no prazo de 30 dias, e  
só não será obrigado à reposição se fizer prova em audiência prévia, de que a obra ou construção já existia 
em momento anterior à data da Assembleia da AUGI que deliberou promover a reconversão e desde que se 
destine a habitação própria e permanente. 

 
 

Artigo 72º 
(Deliberação sobre o pedido de licenciamento da operação de loteamento) 

 
1. No prazo de 60 dias a contar do termos do prazo para a realização da vistoria, a Câmara Municipal de 
Odivelas, deliberará, em alternativa:  
a) Aprovar o pedido de reconversão; 
b) Indeferir o pedido com fundamento em desrespeito pelo PMOT, pela Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro com 
as alterações introduzidas pela Lei 165/99 de 14/09 ou pela deliberação que tenha fixado a delimitação da 
AUGI. 

 
 

Artigo 73º 
(Deliberação sobre o pedido de licenciamento das obras de urbanização) 

 
1. Após admissão liminar do pedido, a Câmara Municipal de Odivelas solicita o Parecer das entidades 
gestoras das redes e delibera sobre o mesmo no prazo de 45 dias a contar da recepção dos Pareceres ou do 
termo do prazo estabelecido para tal recepção. 
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2. Tal deliberação é precedida de proposta do Departamento de Gestão Urbanística, a qual, quando 
desfavorável, deve ser fundamentada e notificada à Comissão de Administração para, em 15 dias, se 
pronunciar através de Parecer da equipa técnica da AUGI. 
 
3. O pedido só pode ser indeferido quando os projectos não se conformem com a operação, desrespeitem 
normas legais ou regulamentares ou sofram de deficiência técnica. 
 
4. As obras podem ser autorizadas provisoriamente, mediante deliberação, desde que exista parecer 
favorável das entidades que se tenham pronunciado aquando do pedido de informação prévia. 
 
5. A deliberação municipal que aprova os projectos de obras de urbanização, fixará nos termos legais o 
montante da caução para a boa execução das obras em falta e a quota de comparticipação de cada lote nos 
custos das mesmas, aplicando o critério supletivo constante da lei, quando não exista deliberação 
fundamentada dos co-proprietários, ou seja, a área de construção de uso privado atribuída a cada um. 
 
6. Caso as obras de urbanização se encontrem concluídas será realizada vistoria para recepção das mesmas. 
 
7.Caso as obras de urbanização estejam em adiantado estado de execução os valores referidos no número 5 
deverão ter por base  as obras em falta , sendo que o montante da caução a prestar não poderá ser inferior a 
10% do valor global por especialidades durante o prazo de um ano após a conclusão da obra em causa. 
 
8. A caução poderá ser prestada: 
 
a) nos termos gerais caso a Comissão o declare no prazo de 8 dias após a notificação da deliberação; 
b) por primeira hipoteca legal sobre todos os lotes que integram a AUGI, na ausência de indicação da 
Comissão de Administração. 

 
 

Artigo 74º 
(Publicidade da deliberação de aprovação do estudo de loteamento) 

 
1. A deliberação deve ser tornada pública, no prazo de 15 dias, através de : 
 
a) EDITAL, a afixar na propriedade, nas sedes do Município e da Junta de Freguesia, pelo prazo de 30 dias; 
b) ANÚNCIO, a publicar em dois dias consecutivos num do jornal de divulgação nacional. 
 
2. O processo estará disponível para consulta dos interessados no Departamento de Gestão Urbanística da 
Câmara Municipal de Odivelas, podendo os mesmos reclamar da deliberação nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 

 
 

Artigo 75º 
(Alvará de Loteamento) 

 
1. Decididas as reclamações ou decorrido o prazo para a sua apresentação, e prestada a garantia de boa 
execução das obras de urbanização, se a ela houver lugar, a Câmara Municipal de Odivelas emitirá o alvará 
de loteamento. 
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2. O alvará de loteamento das AUGI conterá, além dos elementos a que obriga a Lei aplicável, ainda os 
seguintes: 
 
a) Lista dos factos sujeitos a registo predial nomeadamente: 
i - Hipoteca legal; 
ii - Benefício da manutenção temporária; 
iii – Ónus de não indemnização por demolição – n.º 5 art.º 7º da Lei n.º 91/95, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro. 
b) valor da quota de comparticipação de cada lote, no que respeite aos custos de obras de urbanização e da 
caução prestada; 
c) relação dos co-proprietários, caso haja compropriedade; 
d) relação das dividas dos co-proprietários; 
e) quadro de cadastro com lista completa dos prédios que integram a AUGI; 

 
 

Artigo 76º 
(Recepção provisória e definitiva das obras de urbanização) 

 
1. Poder-se-á prescindir da fase da recepção provisória das obras de urbanização nas AUGIS sitas em 
território urbano consolidado, cujas obras de urbanização se encontram comprovadamente executadas. 
 
2. A aplicação da excepção referida no número anterior depende de proposta fundamentada dos serviços 
técnicos municipais. 

 
 
 

Capítulo V 
Legalização das construções 

 
 

Artigo 77º 
(Variação perante os parâmetros urbanísticos 

 
1. As construções existentes até ao auto de vistoria poderão beneficiar aquando da sua legalização, de uma 
majoração máxima de 7%, no que concerne as áreas de implantação e de construção definidas no quadro 
urbanimétrico desde que legalmente integráveis no lote em causa, salvaguardados todos os aspectos 
técnico/regulamentares em vigor, nomeadamente o índice de construção referido em Planos Municipais do 
Ordenamento do Território; 
 
2. Poderão ser admitidas outras soluções tipológicas de ocupação que não as previstas na proposta de 
reconversão desde que devidamente fundamentadas, e que respeitem o previsto como máximo do índice de 
construção. 
 
3. A aplicação casuística da majoração supra referida, incidirá sobre os parâmetros urbanísticos gerais 
previstos no alvará de loteamento os quais não poderão exceder os parâmetros máximos do PMOT, 
designadamente ao nível do índice do construção e da densidade habitacional. 
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Artigo 78º 
(Condições para a legalização) 

 
1. Só pode legalizar-se uma construção desde que se encontrem  cumulativamente verificadas as seguintes 
condições: 
 
a) Se encontre em vigor o instrumento que titula a operação de reconversão; 
b) Verificadas as condições mínimas de habitabilidade definidas na Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro ou  disposição regulamentar; 
c) Se encontre paga a comparticipação do lote sobre a qual está erigida, no que respeita ao processo de 
reconversão urbanística; 
d) Seja requerida com legitimidade, por qualquer titular, incluindo o titular do rendimento de construção 
inscrita na matriz predial. 
 
2. No processo de legalização de edifícios, os processos de especialidade poderão ser substituídos por termo 
de responsabilidade de técnico devidamente habilitado, atestando a conformidade das obras executadas com 
os regulamentos aplicáveis, assim como comprovativo da utilização das redes existentes através da exibição 
dos recibos de pagamento emitidos pela entidade gestora respectiva. 

 
 

Artigo 79º 
(Licenciamento condicionado em áreas integrando Augi’s) 

 
1. No período de tempo que medeia entre a deliberação municipal de aprovação do estudo de reconversão e 
a emissão do alvará de licença de loteamento poderão ser aprovadas e  licenciadas condicionadamente as 
obras de edificação. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas poderá licenciar condicionalmente a realização de obras particulares em 
AUGI em conformidade com o projecto de loteamento desde que se verifiquem, cumulativamente, as 
seguintes condições: 
 
a) ter sido invocada e provada a necessidade urgente da construção para habitação própria e permanente do 
requerente 
b) ter já sido aprovado o projecto de construção da mesma; 
c) terem sido pagas integralmente as comparticipações devidas pela parcela no qual está implantada; 
d) estar o projecto de loteamento aprovado em reunião de câmara e devidamente estabilizado com as infra 
estruturas básicas realizadas. 
 
3. Em qualquer caso, a licença de utilização da construção só poderá ser emitida após a entrada em vigor do 
título de reconversão. 
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Artigo 80º 
(Parecer prévio relativo ao projecto de arquitectura em áreas integrando AUGI) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas poderá ainda apreciar a realização de obras particulares em 
conformidade com o estudo de loteamento desde que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes 
condições: 
 
a) Ter sido invocada e provada a necessidade urgente da construção para habitação própria e permanente do 
requerente. 
b) Apreciado o projecto de construção em conformidade com o previsto no estudo de loteamento do bairro.  
c) Terem sido pagas integralmente as comparticipações devidas pela parcela em lote no qual está implantada; 
d) Estar o estudo de loteamento devidamente estabilizado e aprovado em Assembleia de Administração 
Conjunta com as infra-estruturas básicas realizadas. 
e) Ter sido realizada vistoria ao Bairro que comprove possuir acessibilidade às infra-estruturas 
indispensáveis à segurança e salubridade e a uma salutar qualidade de vida dos seus utilizadores.  
 
2. Em qualquer caso, a licença de construção só poderá ser emitida após a aprovação do estudo de loteamento 
em reunião de câmara. 

 
 

Artigo 81º 
(Licenciamento condicionado em prédios desanexados situados em áreas integrando AUGI) 

 
1. Poderá ainda a Câmara Municipal de Odivelas licenciar condicionadamente a realização de obras 
particulares em Áreas Urbanas de Génese Ilegal, desde que se verifiquem cumulativamente, as seguintes 
condições: 
 
a) estar o lote de terreno matricialmente individualizado (m2); 
b) possuir acessibilidade às infra-estruturas  indispensáveis à segurança e salubridade e a uma salutar 
qualidade de vida dos seus utilizadores; 
c) estarem perfeitamente definidos os alinhamentos das construções e muros; 
d) respeitarem as construções o regime de gestão urbanística previsto nas presentes normas procedimentais, 
no ordenamento do Plano Director Municipal e em estudo do Bairro devidamente estabilizado e aprovado 
em Assembleia de Administração Conjunta. 
e) terem sido integralmente satisfeitas as comparticipações deliberadas para o lote no qual está implantada, 
comparticipações essas que poderão ser pagas: 
 
i. à Associação de Proprietários (ou Comissão de Administração) que tenha executado as obras de infra-
estruturas ou 
ii. à Câmara Municipal de Odivelas pela execução das obras de infra-estruturas, ou ainda 
iii. à Câmara Municipal de Odivelas por em tempo se ter substituído ao proprietário (não aderente ou 
ausente), sendo o valor da comparticipação devida acrescido de juros legais de mora, contados estes desde o 
dia em que a Câmara Municipal de Odivelas custeou efectivamente tais comparticipações. 
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Artigo 82º 
(Normas para pedidos de ligações de ramais de água, esgotos e electricidade em AUGI) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas poderá a qualquer momento conceder autorizações de ligação ás redes 
de infra-estruturas, designadamente, água, esgoto e electricidade para construções sitas em AUGI que ainda 
não disponham de instrumento de reconversão eficaz. 
 
2. As autorizações referidas serão sempre concedidas a titulo precário, não conferindo ao beneficiário da 
autorização quaisquer direitos adquiridos para efeitos de legalização da construção,  nem podendo servir de 
ónus a seu favor em caso de corte de ligação. 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas poderá utilizar todos os meios legais ao seu dispor para suspender a 
ligação às redes de infra-estruturas das construções, sempre que se verifique a alteração das circunstancias 
que motivaram a autorização da concessão, mediante deliberação e após previa audição do beneficiário. 
 
4. Requisitos mínimos para a concessão de ramais a título precário: 
 
a) a AUGI onde se insere seja considerada recuperável, possuindo processo de recuperação em 
desenvolvimento; 
b) seja apresentada declaração da Associação do Bairro em como o pagamento das comparticipações se 
encontra efectuado; 
c) tenha parecer favorável da Junta de Freguesia; 
d) que o número de ramais solicitados não exceda o número de fracções permitidas pelo plano do bairro; 
e) que o Bairro possua as condições mínimas de infra-estruturas (viabilidade técnica para o ramal solicitado); 
f) os custos com as infra-estruturas cuja ligação de ramal tenha sido requerida, sejam suportadas pelo 
requerente. 
 
5. Para cumprimento do descrito no número anterior não se consideram as edificações denominadas de 
barracas, anexos e aquelas que se destinam a outros fins que não seja a habitação, salvo pequenas industrias, 
desde que: 
 
a) provem não apresentar características de poluição ambiental e qualquer tipo de inconvenientes a terceiros; 
b) sejam compatíveis com a função habitacional; 
c) estejam colectadas em sede de IRC; 
d) os trabalhadores estejam inscritos na Segurança Social; 
e) tenham parecer da Associação de Moradores onde estão inseridas quanto ao pagamento das 
comparticipações e aspectos referidos em a); 
f) tenham parecer favorável da Junta de Freguesia; 
g) que as águas residuais e industriais recebidas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
apresentem características que não deteriorem os colectores nem afectem o ambiente. 
 
6. Os custos de ligação de ramais ou ampliações das redes serão suportadas pelos requerentes. 
 
7. A ligação dos ramais em todos os casos abrangidos pelas presentes normas deverão ser consideradas 
provisórias e a título precário não podendo servir como ónus para a legalização dos prédios abastecidos. 
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Artigo 83º 
(Embargo e demolição) 

 
Os fiscais Municipais têm competência para determinar o embargo imediato, podendo o Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas ordenar a demolição da obra, que poderá ser imediata quando se verificar 
incumprimento do embargo determinado, nos termos conjugados da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro com as  
alterações introduzidas  pela  Lei n.º 165/99 de 14 de  Setembro e Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

 
 
 

Capítulo VI 
Áreas de cedência 

 
 

Artigo 84º 
(Áreas de verde privado) 

 
Os espaços verdes dos logradouros deverão apresentar-se de forma tratada e cuidada, respeitando os níveis 
de permeabilidade do solo. 

 
 

Artigo 85º 
(Área impermeabilizada dos logradouros) 

 
1. No sentido de salvaguardar níveis satisfatórios de permeabilização  de solo, deverão os lotes com função 
habitacional, limitar a área de impermeabilização à implantação das construções e sua normal acessibilidade. 
 
2. Admitir-se-ão, ainda assim, onde os estudos de recuperação o justificarem, áreas impermeabilizadas nos 
logradouros, que poderão atingir um máximo de 50% dos mesmos. 
 
3. Poderão prever-se, no mínimo, 25 m2 de solos permeáveis, no logradouro dos lotes para compensar as 
áreas de cedência para zonas verdes em falta no estudo de reconversão. 

 
 

Artigo 86º 
(Estacionamento privativo) 

 
1. Nos espaços destinados a estacionamento deverão ser cumpridos os valores fixados nas Portarias nº 
1182/92 de 22 de Dezembro ou n.º 1136/2001 de 25 de Setembro. 
 
2. Os lugares de estacionamento poderão ser cobertos ou descobertos. 
 
3. No caso do estacionamento se situar dentro dos lotes, deverão ser previstos lugares de estacionamento, 
contemplando pelo menos 1 lugar por cada fogo ou ocupação existente no lote. 
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4. Nas edificações plurifamiliares é obrigatória a existência de um lugar de estacionamento por fogo no 
interior do lote, excepto se a tipologia do fogo for superior a T4, situação em que são exigidos dois lugares 
por fogo. 
 
5. Poder-se-ão excepcionar do cumprimento do disposto nos números anteriores os lotes com construções 
passíveis de recuperação e integração urbanística mediante avaliação prévia dos serviços. 

 
 

Artigo 87º 
(Arruamentos) 

 
1. Em áreas consolidadas são admitidos excepcionalmente valores inferiores aos admitidos em diploma legal, 
cuja  admissão permita a manutenção de construções existentes, de uso habitacional passíveis de recuperação 
e integração urbanística. 
 
2. São admitidos os seguintes valores mínimos para os perfis de arruamentos: 
 
a) Arruamentos de dois sentidos com um perfil mínimo de 7,50m, com 1m de passeio + 5,5m de faixa de 
rodagem + 1m de passeio = 7,5m. 
b) Perfil de sentido único de 6,5m, com 1m de passeio + 4,5m de faixa de rodagem + 1m de passeio =  6,5m, 
admissível em caso de não ser possível, caso não garanta o perfil referido na alínea a) do ponto 2. 
c) Poder-se-á admitir em alternativa ao perfil descrito na alínea b), um perfil com uma faixa de 5m e passeio 
com 1,5m. 
 
3. Na impossibilidade de se assegurar o perfil de sentido único, sugere-se a opção pelo arruamento pedonal, 
com pavimento diferenciado, e de acesso local condicionado a cargas e descargas, veículos de urgência, e 
acessibilidade aos lotes. 
 
4. Poderão ainda ser aceites outras soluções que se mostrem adequadas e tecnicamente fundamentadas. 

 
 

Artigo 88º 
(Características das áreas destinadas a equipamentos públicos) 

 
1. As área de cedência destinadas a equipamentos públicos deverão reunir determinadas características 
compatíveis com a prossecução do seu fim, designadamente : 
 
a) As áreas devem ser dotadas de edificabilidade; 
b) Gozarem de centralidade e acessibilidade, preferencialmente servidas por transportes públicos; 
c) Livres de ónus, encargos, condicionantes ou servidões (nomeadamente linhas de alta tensão, RAN, REN); 
d) Possuírem uma dimensão mínima de 190 m2; 
e) Não terem inclinações superiores a 22% com exposição a Norte e em  80% da área do terreno; 
 
2. Poderão eventualmente ser aceites outras soluções que se demonstrem adequadas e tecnicamente 
fundamentadas.   
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Capítulo VII 
Cedências, compensações e incentivos 

 
 

Artigo 89º 
(Cedências) 

 
1. As cedências a efectuar nos termos do artigo 44º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo DL 177/2001, de 4 de Junho por aplicação da Portaria n.º 1136/01 de 25 de Setembro podem 
ser inferiores aos limites legais sempre que existam arruamentos consolidados por muros e construções 
considerados, para o efeito, como alinhamentos. 
 
2. A excepção prevista no número anterior só pode ser aplicada quando os serviços competentes emitirem 
parecer favorável quanto à segurança da estrutura viária existente. 
 
3. Caso ocorra parecer desfavorável daqueles serviços a excepção prevista no número um pode ainda ser 
aplicada quando a Comissão de Administração em tempo útil e conforme fixado pelos serviços competentes, 
introduzam as alterações necessárias à segurança da referida estrutura viária. 

 
 

Artigo 90º 
(Áreas destinadas a equipamentos e espaços verdes de utilização colectiva) 

 
1. Para as áreas destinadas a equipamentos e espaços verdes de utilização colectiva serão cumpridos os 
parâmetros estipulados na Portarias n.º 182/92, de 22 de Dezembro ou na Portaria n.º 1136/2001, de 25 de 
Setembro consoante se trate de estudo de reconversão em curso ou de novo estudo. 
 
2. Decorrente da aplicação da norma excepcional prevista no n.º 1 do artigo 6º da Lei 91/95, de 2 de Setembro 
na redacção da Lei no 165/99, de 14 de Setembro, serão admitidas áreas e parâmetros urbanísticos para as 
cedências, inferiores aos valores resultantes da aplicação das portarias, nos termos seguintes: 
 
a) nos processos em curso, a reserva de 60 m2/fogo (25 + 35) de área de natureza pública destinada a 
equipamento e espaços verdes no seu conjunto; 
b) a aceitação de áreas afectas a espaços verdes privados (logradouros) como área de espaços verdes a 
contabilizar para os parâmetros de dimensionamento; 
c) a aplicação do procedimento previsto na alínea anterior está dependente da avaliação prévia por parte dos 
serviços camarários das características e necessidades da AUGI e da existência no interior dos lotes de uma 
área conveniente do solo permeável tratada como espaço verde (na proporção global de 25 m2/fogo); 
d) quando as áreas das parcelas destinadas a equipamentos e espaços verdes de utilização colectiva forem 
inferiores às que resultem da aplicação do estipulado nas alíneas a) ou b) haverá lugar a compensação 
resultante da aplicação das disposições conjugadas previstas no  artigo 22º e seguintes do presente 
Regulamento e no Regulamento de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas; 
e) No caso do cumprimento do disposto da alínea a) o Município de Odivelas prescindirá da compensação 
referida na alínea anterior. 
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3. As áreas para equipamentos públicos destinadas a integrar o domínio público municipal no âmbito do 
estudo de reconversão deverão localizar-se preferencialmente no interior da AUGI em causa, devendo o 
esforço para a sua cativação na AUGI respectiva ser tanto mais o quanto menor for a ocupação da mesma. 

 
 

Artigo 91º 
(Aplicação de taxas urbanísticas) 

 
Para os bairros de génese ilegal delimitados nos termos da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro, serão previstas as reduções de taxas urbanísticas 
constantes na Tabela de Taxas e Tarifas em vigor, relativas a lotes destinados a construção habitacional, como 
incentivo, as quais serão aplicáveis aos munícipes que sejam titulares de fogos em número igual ou inferior a 
2, na totalidade das AUGI’s do Concelho, desde que os respectivos titulares mostrem cumprido o seu dever 
de reconversão. 

 
 
 

Capítulo VIII 
Obras de urbanização 

 
 

Artigo 92º 
(Comparticipação nos custos das obras de urbanização) 

 
1. Serão estabelecidos normativos para apoio ao trabalho de infra-estruturas das AUGI’s, de acordo com 
deliberações tomadas pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
2. As obras com custos a comparticipar financeiramente pela Câmara Municipal de Odivelas são as seguintes: 
 
a) Arruamentos (faixa de rodagem e estacionamentos) – valor orçamentado para materiais e máquinas e mão 
de obra, sendo a comparticipação financeira municipal máxima de 50% do montante orçamentado, 
observando-se o limite de 3,6% do preço de construção previsto na Portaria nº 1396/02 de 19 de Outubro.  
b) Rede de esgotos – o valor orçamentado em materiais para as redes de esgotos domésticos e pluviais, 
nomeadamente: manilhas de betão (todos os diâmetros), tubos em PVC, anéis e cúpulas de betão, aros e 
tampas em ferro fundido, degraus em ferro para caixas de visita, dispositivos de entrada (aros e grelhas), 
sendo a comparticipação municipal máxima de 90% do valor orçamentado. 
 
3. Quanto à cedência de materiais para o saneamento básico e quanto à atribuição de subsídios para 
arruamentos, devem estar  reunidas as seguintes condições: 
 
a) ser requerido por Associação de Proprietários ou Moradores ou Comissão de Administração Conjunta 
legal e devidamente constituídas; 
b) existir estudo de reconversão da AUGI estabilizado e com os projectos de águas, esgotos e arruamentos 
aprovados pelos respectivos serviços; 
c) serem apresentados os seguintes elementos de identificação nos pedidos de verbas para os bairros: 
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I – Nos bairros com Comissão de Administração Conjunta: 
 
i. Fotocópia do cartão de pessoa colectiva; 
ii. Fotocópia da acta de adesão e nomeação da Comissão de Administração Conjunta. 
 
II – Nos bairros com Associações de Proprietários: 
 
i. Número de pessoa colectiva (NIPC); 
ii. Escritura notarial da constituição da Associação; 
iii. Publicação dos estatutos da Associação em Diário da República; 
 
d) Parecer da Comissão de Fiscalização sobre os Orçamentos apresentados 
e) Apresentação, em número mínimo de 3 a 5 orçamentos devidamente instruídos, que incluirão  certificado 
de industrial de construção civil, por cada orçamento apresentado. 
f) Apresentação de termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela obra. 
g) Apresentação de Alvará de Construtor Civil 
h) Apresentação do Livro de Obra e Apólice de Seguros  
 
4. Está prevista também a atribuição de apoios ou subsídios às entidades e associações que visem proceder à 
execução de obras de interesse municipal. 

 
 

Artigo 93º 
(Obras a realizar com comparticipação financeira do Município) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas poderá comparticipar na realização das obras de urbanização 
estruturantes, mediante contrato a celebrar com as Comissões de Administração e/ou Juntas de Freguesia, em 
termos a regulamentar. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas poderá ainda comparticipar na realização de obras estruturantes 
exteriores às áreas integrantes das AUGI’s, mas entre Bairros delimitados como AUGI, em termos a 
regulamentar. 
 
3. Em Bairros ou zonas não delimitadas como AUGI ou naquelas que manifestamente não reunam condições 
técnicas e urbanísticas necessárias à edificabilidade, a Câmara Municipal de Odivelas só autorizará, a título 
provisório,  a implantação das infra-estruturas correspondentes às necessidades básicas e sociais 
impreteríveis para os seus residentes. 

 
 

Artigo 94º 
(Entrada em vigor) 

 
O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a data da sua publicação em Diário da República. 
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Largura mínima das faixas de rodagem em garagens com percursos de circulação: Sentido Único 3,50 m
Sentido Duplo 5,50 m
Sentido Duplo Alternativo 3,50 m

Largura mínima da área de circulação em garagens com a configuração de impasse: 7,00 m

Sentido único Estacionamento Longitudinal Sentido duplo

2,50 m

2,50 m

Sentido único Estacionamento oblíquo a 45º Sentido duplo

Sentido único Estacionamento oblíquo a 60º Sentido duplo

Sentido único Estacionamento Perpendicular ou a 90º Sentido duplo

5,50 m

a)  Em estrutura edificada a largura mínima da faixa de rodagem é de 5,00m.

15,50 m 5,50 m (a) 15,50 m

4,50 m
5,50 m (a)

5,00 m
5,00 m

5,00 m 5,00 m

15,50 m

5,00 m 5,00 m

5,00 m
5,00 m

5,00 m 5,00 m

15,50 m
14,50 m

2,50 m

5,00 m 5,00 m

4,50 m 14,50 m
5,50 m (a)

5,00 m 5,00 m

2,50 m

3,50 m 8,50 m
5,50 m (a) 10,50 m

Estacionamento



 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29 Anexo E  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E 
 

 

 

Regulamento Municipal 

de Obras e Trabalhos na Via Pública 

relativos à Construção, Uso e Conservação 

de Infra-Estruturas 



 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29 Anexo E 1 

 

 
 
 

REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NA VIA PÚBLICA 
 

RELATIVO À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, USO E CONSERVAÇÃO 
 

DE INFRA-ESTRUTURAS NO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 
 
 
 
 

PREÂMBULO 
 
 

As obras bem como quaisquer trabalhos na via pública, independentemente da sua natureza, revestem-se, 
actualmente, de particular importância, sendo necessária a existência de regulamentação própria e adequada, 
de forma a disciplinar os respectivos pedidos de execução, assim como, garantir as condições de segurança 
das pessoas e bens e minorar o efeito do impacto estético e ambiental que resulta destas intervenções. 
 
É pois fundamental que o Município de Odivelas, no quadro das atribuições das lei das autarquias e das 
finanças locais, assuma a competência de gestão do domínio público municipal, “maxime” do solo e subsolo, 
de forma a que seja criado um conjunto de regras coerente e sistematizado, a observar por todos os 
operadores nos espaços do domínio público e privado municipal. 
 
Com o presente Regulamento pretende-se disciplinar os pedidos de execução de obras e trabalhos na via 
pública, assim como as necessárias autorizações e licenciamentos e respectivo regime. 
 
Torna-se ainda necessário, para além da supra citada regulamentação, dar execução aos Artigos 5º e 135º do 
Regulamento Geral Das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382 de 7 de Agosto de 1951, 
bem como às normas de sinalização temporária e sinalização de obras e obstáculos ocasionais na via pública.  
 
Nestes termos, atendendo às disposições conjugadas do Art.º 112º, n.º 8  e Art.º 241º da Constituição da 
República Portuguesa no que diz respeito à administração de bens próprios e sob sua jurisdição e defesa e 
protecção do meio ambiente e qualidade de vida dos respectivos munícipes, no que diz respeito às obras, 
trabalhos e qualquer utilização da via pública, da alínea a) do n.º 2 do Art.º 53º e do n.º 6 do Art.º 64º, ambos 
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro é aprovado o seguinte regulamento: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Artigo 1º 
Âmbito de aplicação 

 
1 - O presente Regulamento aplica-se a todos os trabalhos a realizar no domínio público, independentemente 
da entidade responsável pela sua execução, sem prejuízo do cumprimento de todas as disposições legais 
aplicáveis. 
 
2 - Entende-se por domínio público todo o espaço aéreo, solo e subsolo do Concelho de Odivelas. 
 
3 - As disposições do presente Regulamento são aplicáveis à ocupação da via pública, com vista à construção, 
reparação, alteração ou substituição de infra-estruturas existentes, independentemente da intervenção ou não 
nos pavimentos. 

 
 

Artigo 2º 
Licença ou autorização 

 
1 - Carece de autorização municipal a execução de trabalhos na via pública por parte do Estado, entidades 
concessionárias de serviços públicos, serviços municipalizados e empresas públicas. 
 
2 - Carece de licença municipal a execução de trabalhos na via pública efectuada por particulares. 

 
 

Artigo 3º 
Instrução do processo 

 
1 - O pedido de autorização ou de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
sob a forma de requerimento, devendo ser acompanhado de: 
 
a) Planta de Localização; 
b) Projecto da obra a efectuar apresentado em quadruplicado; 
c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos. 
d) Plano de segurança da obra que incluirá, quando necessário, plano de alteração da circulação rodoviária. 
e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar. 
 
2 - As entidades com intervenção habitual no pavimento e subsolo do domínio público deverão acreditar, 
junto da Câmara Municipal de Odivelas, um técnico responsável pelas obras a efectuar na área do município. 
 
3 - O projecto de obra deve incluir pormenorização dos trabalhos a executar, em escala adequada, sempre que 
exigido pela Câmara Municipal de Odivelas que para o efeito fixará um prazo para a sua entrega. 
 
4 - No requerimento para execução dos trabalhos objecto do presente Regulamento deve o requerente fazer 
constar, obrigatoriamente: 
 
a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos; 
b) O faseamento dos trabalhos; 
c) A data do inicio e conclusão da obra. 
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5 - Nos casos em que for exigível o prévio pagamento de taxas, nos termos da Tabela de Taxas e Tarifas do 
Município de Odivelas, o pedido de execução de trabalhos deve ser acompanhado dos seguintes elementos: 
 
a) Pavimentos afectados: 
Dimensões (comprimento e largura); 
Número de dias em que o pavimento vai estar afectado; 
 
b) Tubagens: 
Diâmetro das tubagens; 
Extensão; 
 
c) Armários: 
Área a ocupar; 
Número de meses de ocupação; 

 
 

Artigo 4º 
Deliberação 

 
1 - Compete à Câmara Municipal de Odivelas deliberar sobre o pedido de autorização ou de licenciamento 
previstos no presente Regulamento. 
 
2 - Com o deferimento do pedido de licenciamento ou autorização a Câmara Municipal de Odivelas fixa as 
condições técnicas que entenda necessárias observar para a execução da obra, o prazo para a conclusão da 
mesma e ainda o montante da caução a prestar. 
 
3 - O prazo para conclusão da obra é fixado em conformidade com a calendarização da mesma, podendo ser 
distinto do proposto no projecto por razões devidamente justificadas. 
 
4 - O prazo estabelecido nos termos anteriores pode ser prorrogado quando não seja possível a conclusão das 
obras no prazo previsto, mediante requerimento fundamentado do interessado a entregar nos serviços 
competentes com a antecedência mínima de cinco dias da data prevista para a conclusão da obra. 
 
5 - Quando a obra se encontre em fase de acabamentos pode, ainda, ser solicitada uma nova prorrogação do 
prazo desde que devidamente fundamentada. A prorrogação do prazo implica, neste caso, o agravamento da 
taxa a aplicar nos termos da Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 5º 
Caducidade da deliberação 

 
A licença ou autorização para a realização das obras caduca se, no prazo de 90 dias a contar da sua 
notificação, não for requerida a emissão do competente alvará. 

 
 

Artigo 6º 
Alvará de licença ou autorização 

 
1 - A Câmara Municipal de Odivelas emite o alvará de licença ou autorização no prazo de 30 dias a contar do 
requerimento e desde que se mostrem pagas as taxas devidas e prestada a respectiva caução. 
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2 - O alvará deverá especificar os seguintes elementos: 
 
a)Identificação do titular; 
b) Identificação do local onde se realizam as obras e do tipo de obra; 
c) Os condicionamentos do licenciamento; 
d) O prazo de conclusão da obra e o seu faseamento caso o mesmo exista; 
e) Montante da caução prestada e identificação do respectivo título. 

 
 

Artigo 7º 
Caducidade do alvará 

 
1 - O alvará de licença ou autorização de obras caduca: 
 
a) Se as obras não forem iniciadas no prazo de 90 dias a contar da notificação da emissão do alvará; 
b) Se as obras estiverem suspensas ou abandonadas por período superior a 60 dias, salvo se a referida 
suspensão ocorrer por facto não imputável ao titular; 
c) Se as obras não forem concluídas no prazo fixado no alvará ou no prazo estipulado pela Câmara Municipal 
de Odivelas nos termos do artigo 4º, n.ºs 4 e 5. 
 
2 - Em caso de caducidade poderá o interessado requerer novo licenciamento ou autorização que seguirá a 
tramitação prevista no presente Regulamento. 

 
 

Artigo 8º 
Taxas 

 
O montante das taxas a cobrar pela Câmara Municipal, nos termos do presente Regulamento, é calculado nos 
termos da Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 9º 
Caução 

 
1 - A caução referida no artigo 4º, n.º 2 e no artigo 6º, n.º 1 destina-se a assegurar: 
 
a) A regular execução das obras; 
b) O ressarcimento das despesas efectuadas pela Câmara Municipal de Odivelas em caso de substituição na 
execução das obras; 
c) O ressarcimento por danos causados na execução das obras; 
 
2 - A caução é prestada através de garantia bancária, depósito ou seguro-caução a favor da Câmara 
Municipal de Odivelas sob condição de actualização nos seguintes casos: 
 
a) Reforço - Por deliberação fundamentada, sempre que a mesma se mostre insuficiente para garantia de 
conclusão dos trabalhos, tenha havido prorrogação do prazo para conclusão das obras ou, em caso de 
acentuada subida dos factores de produção inerentes à obra. 
b) Redução - A requerimento do interessado, em conformidade com o andamento dos trabalhos. 
 
3 - O montante da caução será igual ao valor orçamentado no projecto para as obras a efectuar, podendo ser 
rectificado pela Câmara Municipal de Odivelas no acto de licenciamento ou autorização. 
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Artigo 10º 

Publicidade 
 

1 - Os alvarás de licença ou autorização são obrigatoriamente publicitados, sob a forma de aviso, a colocar no 
local onde se irão realizar os trabalhos, com a antecedência mínima de 8 dias. 
 
2 - O aviso referido no número anterior deve conter as seguintes menções: 
 
a) Número e data de emissão do alvará; 
b) Identificação do titular do alvará; 
c) Identificação do tipo de obra; 
d) Data do início da obra; 
e) Data de conclusão da obra; 
f) Fases de execução da obra, com a data de inicio e conclusão de cada fase; 
g) Área abrangida pela obra; 
h) Montante da caução prestada. 

 
 

Artigo 11º 
Obras urgentes 

 
1 - Quando se trate de obras cuja urgência exija a sua execução imediata podem as entidades concessionárias 
de serviços públicos dar início a estas antes da formulação do competente pedido de licenciamento ou 
autorização e emissão do respectivo alvará. 
 
2 - Nos casos previstos no artigo anterior a entidade que deu início à obra deve no primeiro dia útil seguinte 
comunicar a realização da mesma e proceder à competente legalização. 
 
3 - Em caso devidamente justificado e mediante fundamentação, poderá a entidade que deu inicio às obras 
urgentes apresentar os elementos previstos no artigo 3º deste Regulamento no prazo máximo de 8 dias a 
contar do início destas. 
 
4 - São obras urgentes para efeitos no presente Regulamento: 
 
a) A reparação de fugas de gás e de água; 
b) A reparação de avarias de cabos eléctricos ou telefónicos; 
c) A desobstrução de colectores; 
d) A reparação de postes ou substituição de postes ou quaisquer instalações cujo estado possa constituir 
perigo ou originar graves perturbações no serviço a que se destinam. 

 
 

Artigo 12º 
Obras de pequena dimensão em passeio 

 
1 - Os trabalhos a executar em passeios por entidade concessionária de serviços públicos não carecem de 
licença ou autorização municipal desde que tenham uma extensão inferior a 10 metros e o prazo de duração 
não exceda uma semana, devendo, neste caso, as entidades referidas comunicar, à Câmara Municipal de 
Odivelas, com o mínimo de quinze dias de antecedência, a data do início dos trabalhos. 
 
2 - O disposto no número anterior não se aplica aos trabalhos que se realizem em zona de intensa circulação 
de peões, de passeios de largura reduzida ou com volume de trânsito automóvel bastante acentuado. 
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3 - Nos casos de obras de pequena dimensão em passeio será prestada caução nos termos da Tabela de Taxas 
e Tarifas do Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 13º 
Responsabilidade 

 
O Estado, as entidades concessionárias de serviços públicos, empresas publicas e particulares são 
responsáveis por quaisquer danos provocados à Câmara Municipal de Odivelas ou a terceiros, decorrentes 
da execução dos trabalhos ou da violação do presente Regulamento, a partir do momento que ocupem a via 
pública para dar início aos mesmos. 

 
 

Artigo 14º 
Obrigações 

 
1 - Os titulares de licença ou autorização para a execução de trabalhos nos termos do presente Regulamento 
ficam obrigados a cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 
 
a) Garantir a segurança dos utentes da via pública e minimizar os incómodos que lhes possa causar; 
b) Garantir a segurança dos trabalhadores; 
c) Conservar no local da obra a licença ou autorização emitida pela Câmara Municipal de Odivelas; 
d) Conservar no local livro de obra actualizado; 
e) Apresentar sempre que lhe for solicitado pelos serviços municipais ou de fiscalização o alvará de licença 
ou autorização de obra assim como o respectivo livro. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 
 

Artigo 15º 
Interferência de redes 

 
1 - Na execução das obras não é permitida qualquer interferência na rede geral de abastecimento de água ou 
nas redes de águas pluviais e residuais. 
 
2 - A interferência nas restantes redes ficará subordinada a prévia autorização dos respectivos 
concessionários. 

 
 

Artigo 16º 
Técnicos de outras entidades 

 
1 - Sempre que o entenda por conveniente pode a Câmara Municipal de Odivelas solicitar a presença de um 
técnico representante de outras entidades com instalações no local de execução das obras, para assistência 
das mesmas. 
 
2 - A entidade com instalações no local de execução das obras é responsável solidariamente com o titular do 
alvará de licença ou autorização das obras, por quaisquer danos ocorridos, quando se verificar a ausência de 
técnico desta e a comparência do mesmo ter sido solicitada nos termos do número anterior. 
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Artigo 17º 

Regime de execução 
 

1 - A execução dos trabalhos é efectuada em regime diurno. 
 
2 - Excepcionalmente, poderá a Câmara Municipal de Odivelas impor  a execução de obras em regime 
nocturno ou, autorizar a realização destas, mediante requerimento do titular do alvará de licença ou 
autorização. 
 
3 - Na apreciação do pedido para realização de obras em período nocturno deverá ser considerado o volume 
da obra, o trânsito, a importância do local, os trajectos para circulação de peões, o grau de ruído provocado 
assim como a proximidade de habitações, hospitais, centros de saúde ou repouso e outras circunstâncias. 

 
 

Artigo 18º 
Continuidade dos trabalhos 

 
1 - Na realização das obras deve observar-se a continuidade na execução dos trabalhos, devendo estes 
processar-se por fases sucessivas, sendo  proibida a interrupção dos mesmo, salvo casos de força maior. 
 
2 - A reposição do pavimento levantado deve ser executada logo que o estado do adiantamento das obras o 
permita, independentemente de a execução dos trabalhos envolver a aplicação de mão-de-obra de várias 
especialidades. 

 
 

Artigo 19º 
Abertura de valas 

 
1 - A abertura de valas ou trincheiras para trabalhos de construção, remodelação ou reparação de instalações 
no subsolo, deve ser efectuada por troços de cumprimento limitado, conforme o local e de modo a não causar 
incómodos para os utentes da via pública. 
 
2 - A abertura de valas a realizar na faixa de rodagem só poderá ser efectuada com licença ou autorização 
municipal, devendo os cortes no tapete betuminoso ser executados com a aplicação de serras eléctricas. 
 
3 - Nas travessias  a escavação para a abertura de valas deve ser efectuada em metade da faixa de rodagem de 
forma a permitir a circulação de veículos e peões na outra metade. 
 
4 - O operador que efectuar os trabalhos previstos no número anterior deve dispor de chapas de ferro para, 
posteriormente, prosseguir com o trabalho na outra metade da faixa de rodagem. 

 
 

Artigo 20º 
Aterro e compactação 

 
1 - O aterro e a compactação das valas e trincheiras devem ser efectuados por camadas de 0,20 m de 
espessura, regando-se e batendo com maço mecânico ou cilindro vibrador. 
 
2 - Quando as terras provenientes das escavações para a abertura de valas ou trincheiras não forem as 
adequadas para a execução do aterro serão obrigatoriamente substituídas por areão ou outras terras que 
dêem garantias de boa compactação. 
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3 - O grau e compactação deve atingir 95% de baridade seca máxima (AASHO modificado) em faixa de 
rodagem e 90% fora daquela faixa. 

 
 

Artigo 21º 
Reconstrução de pavimentos 

 
1 - O pavimento a reconstruir na faixa de rodagem, quando a camada de desgaste for em betuminoso, deverá 
ser análogo ao existente com o mínimo de: 
Base e sub-base em tout-venant com 0,45 m de espessura, efectuadas em três camadas de 0,15 m; 
Camada de betão betuminoso (binder) com 0, 04 m de espessura; 
Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado a quente, com inertes de basalto, com 0,04 m de 
espessura. 
 
2 - A reconstrução de calçadas será efectuada com os materiais e processos análogos aos existentes antes da 
abertura das valas. Quando a reconstrução for efectuada em vidraço ou cubos de calcário devem ser repostas 
sobre uma almofada de 0,10 m de espessura de cimento e areia ao traço de 1:6. 
 
3 - No caso de os pavimentos serem de tipo diferente dos anteriormente referidos a Câmara Municipal de 
Odivelas especificará a constituição do pavimento a aplicar. 

 
 

Artigo 22º 
Danos provocados durante a execução dos trabalhos 

 
1 - As tubagens, sumidouros, lancis e quaisquer outros elementos destruídos ou danificados durante a 
execução dos trabalhos deverão ser imediata e devidamente reparados, sendo substituídos todos os 
elementos danificados ou destruídos. 
 
2 - A existência dos danos referidos no artigo anterior deve ser comunicada à Câmara Municipal bem como à 
entidade concessionária de serviços públicos a quem pertencer a infra-estrutura. 

 
 

Artigo 23º 
Limpeza da zona de trabalhos 

 
1 - Os produtos resultantes da escavação de abertura de valas e trincheiras serão imediatamente removidos 
do local da obra. 
 
2 - Durante a fase de execução dos trabalhos será mantida a limpeza da zona onde os mesmos decorrem 
como forma de garantir a segurança e minimizar os incómodos aos transeuntes e habitantes da zona. 
 
3 - Com a conclusão da obra todo e qualquer material ou entulhos provenientes dos trabalhos serão retirados 
do local. 
 
4 - Toda a sinalização temporária da obra e painéis identificativos da mesma será retirada com a conclusão 
dos trabalhos, sendo reposta a sinalização definitiva existente antes do inicio dos mesmos. 
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CAPÍTULO III 

GARANTIA DA OBRA 
 

Artigo 24º 
 

O prazo de garantia da obra é de dois anos. 
 
 

Artigo 25º 
Obras defeituosas 

 
1 - As obras que não se apresentem em boas condições durante o período de garantia deverão ser rectificadas 
no prazo a estipular pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
2 - Em caso de incumprimento da intimação da Câmara Municipal de Odivelas nos termos do número 
anterior poderá esta demolir, reconstruir ou repôr no estado inicial, sendo os respectivos encargos imputados 
à entidade concessionária respectiva ou ao responsável pela execução da obra. 

 
 

Artigo 26º 
Recepção da obra 

 
1 - A recepção das obras pela Câmara Municipal de Odivelas depende de requerimento do interessado. 
 
2 - A recepção é precedida de vistoria a realizar pela Câmara Municipal de Odivelas e um representante da 
entidade interessada. 
 
3 - Em face do resultado da vistoria para a recepção da obra poderá a Câmara Municipal de Odivelas 
deliberar no sentido de prescindir, total ou parcialmente, do montante da caução, sem prejuízo do disposto 
no artigo anterior. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SEGURANÇA 

 
 

Artigo 27º 
Trânsito 

 
1 - As obras devem ser executadas de forma a garantir o trânsito de viaturas na faixa de rodagem e de peões 
no passeio, sendo obrigatória a utilização de sinalização e de todas as medidas de carácter provisório 
indispensáveis à segurança e comodidade da circulação e acesso às propriedades 
 
2 - Consideram-se medidas de carácter provisório as passadeiras de acesso às propriedades, a utilização de 
chapas metálicas ou quaisquer obras temporárias que a Câmara Municipal de Odivelas considere necessárias. 

 
 

Artigo 28º 
Sinalização 

 
1 - Com o inicio dos trabalhos, assim como durante o seu decurso, devem ser colocados todos os sinais de 
trânsito que garantam a segurança de peões e veículos automóveis. 
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2 - A colocação de sinais deve situar-se em toda a extensão da obra, devendo estes ser visíveis de dia e de 
noite, sendo constituídos por materiais reflectores. 
 
3 - Por determinação da Câmara Municipal de Odivelas poderão ser instalados sistemas eléctricos 
intermitentes. 

 
 

Artigo 29º 
Trincheiras e valas 

 
As trincheiras e valas serão assinaladas e protegidas com dispositivos apropriados, nomeadamente guardas, 
rodapés em madeira, grades e fitas plásticas reflectoras coloridas a vermelho e branco. 

 
 

Artigo 30º 
Manufactura de argamassa 

 
1 - Para a manufactura de argamassas de qualquer tipo é exigível  a utilização de um estrado de madeira ou 
de chapa de aço que servirá de amassadouro. 
 
2 - Sempre que no acto de manufactura de argamassas o pavimento ou calçada sejam manchados estes 
devem ser lavados de imediato de forma a que não exista sedimentação dos materiais. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
FISCALIZAÇÃO, EMBARGO E SANÇÕES 

 
 

Artigo 31º 
Fiscalização 

 
A fiscalização do presente Regulamento compete aos serviços de fiscalização municipal. 

 
 

Artigo 32º 
Embargo da obra 

 
1 - O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas poderá determinar o embargo de quaisquer obras sujeitas 
a licenciamento ou autorização municipal que não tenham sido licenciadas ou autorizadas, bem como 
embargar aquelas que não cumpram o estipulado  no presente Regulamento, nomeadamente quanto ao 
projecto e prazo de execução. 
 
2 - Em caso de embargo de obra a mesma deverá ser mantida em condições de não constituir perigo de 
qualquer natureza. 
 
3 - O embargo e respectiva tramitação segue o regime previsto na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 33º 
Contra-Ordenações 

 
1 - Constituem contra-ordenações, independentemente das previstas em legislação própria: 
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a) A execução de obras no pavimento e subsolo sem o competente alvará de licença ou autorização, salvo no 
caso de obras urgentes; 
 
b) A execução de obras em desacordo com o projecto aprovado; 
 
c) As falsas declarações dos autores dos projectos relativamente à observância das normais técnicas gerais e 
específicas, bem como às disposições legais aplicáveis; 
 
d) A falta de comunicação referente às obras urgentes ou de pequenas dimensões em passeios, dentro dos 
prazos estabelecidos; 
 
e) O prosseguimento de obras cujo embargo tenha sido legitimamente ordenado; 
 
f) A não fixação do aviso que publicita o alvará; 
 
g) A falta do livro de obra onde se realizam as obras; 
 
h) A falta dos registos do estado de execução das obras no livro de obras; 
 
i) A não conclusão das obras no prazo fixado no alvará de licença ou autorização, salvo caso fortuito ou de 
força maior; 
 
j) O incumprimento das normas de execução de obras nos termos do presente Regulamento; 
 
k) A violação das disposições respeitantes às medidas preventivas e de segurança; 
 
2 - As contra-ordenações previstas nas alíneas a), b), c), e) , f) e i) do número anterior  são puníveis com coima 
graduada de 14,3 Salários Mínimos Nacionais (SMN) até ao montante máximo de 143 SMN. 
 
3 - As contra-ordenações previstas nas alíneas d), f), g), h), j) e k) do número anterior são puníveis com coima 
graduada de 7,1 SMN até ao montante máximo de 71,5 SMN. 
 
4 - A negligência e a tentativa são puníveis. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Artigo 34º 
Cadastro de infra-estruturas instaladas pelas concessionárias 

 
1 - Sempre que for solicitado pela Câmara Municipal de Odivelas as entidades concessionárias de serviços 
públicos devem fornecer as plantas de cadastro das infra-estruturas instaladas no subsolo, devidamente 
actualizadas. 
 
2 - A Câmara Municipal de Odivelas pode solicitar às entidades concessionárias de serviços públicos a 
presença de técnicos destas para a prestação de esclarecimentos, sempre que necessário, nos locais em que 
esteja a executar obras nos pavimentos e, ou no subsolo. 
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Artigo 35º 

Coordenação e colaboração 
 

1 - As entidades concessionárias de serviços públicos que intervenham, ou pretendam intervir, no Município 
de Odivelas mediante a realização trabalhos nos termos do presente Regulamento, devem coordenar a sua 
intervenção, no tempo e espaço, com outros operadores e com a Câmara Municipal de Odivelas, a fim de se 
evitar a repetição de trabalhos no mesmo local.  
 
2 - Para os efeitos do número anterior, devem as entidades concessionárias de serviço público comunicar, à 
Câmara Municipal, até ao dia 31 Outubro, as intervenções e trabalhos, cuja planificação e execução, estejam 
previstas no Concelho de Odivelas para o ano civil subsequente. 
 
3 - A Câmara Municipal de Odivelas informará as entidades concessionárias de serviços públicos de todas as 
intervenções de remodelação, reconstrução ou de desnivelamento de vias, de iniciativa municipal ou de 
outras entidades, 45 dias antes do início das mesmas, de forma a que estas possam pronunciar-se sobre o 
interesse de, na zona em causa, construírem novas infra-estruturas. 
 
4 - A construção e encargos relativos a novas infra-estruturas a instalar pelas entidades concessionárias de 
serviços públicos, quando tal intervenção seja da iniciativa municipal, nos termos do número anterior, serão 
objecto de Protocolo a celebrar entre estas e a Câmara Municipal. 
 
5 - As obras de construção de infra-estruturas quando realizadas nos termos dos números 3 e 4 do presente 
artigo não isenta as entidades concessionárias de serviços públicos do pedido de autorização para a 
realização das mesmas, assim como do pagamento das respectivas taxas quando a elas haja lugar. 
 
6 - A Câmara Municipal poderá recusar, durante um período de 3 anos, o licenciamento ou autorização de 
quaisquer infra-estruturas no solo ou subsolo quando, consultadas as entidades concessionárias de serviços 
públicos nos termos do número 3 do presente artigo, estas não mostrem interesse em proceder à sua 
construção na zona em causa. 

 
 

Artigo 36º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação Boletim Municipal. 
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Preâmbulo 

 
 

Dada a inexistência de regulamentação adequada na Câmara Municipal de Odivelas da Ocupação do Espaço 

Público e Mobiliário Urbano, impõe-se, assim a necessidade de regulamentar esta matéria. 
  
Este novo Regulamento Municipal deve ser entendido como parte integrante de um conjunto mais vasto de 
medidas regulamentares que a Câmara Municipal pretende implementar a curto prazo, no sentido de 
proporcionar aos munícipes deste concelho uma administração mais aberta e eficiente. 
  
Este Regulamento pretende dotar o Município de um instrumento que regre toda a ocupação do espaço 
público na área do Município de Odivelas, evidenciando as responsabilidades de cada um dos intervenientes, 
com especial destaque para a autarquia e para os munícipes e por outro lado, prever os mecanismos que 
disciplinem e garantam o cumprimento das regras de convivência no âmbito da ocupação do espaço público. 
  
A necessidade de melhorar a qualidade de vida em Odivelas, passa em larga medida, pela correcção de uma 
série de elementos urbanos que se têm vindo a degradar com o tempo, entre os quais assume especial relevo, 
o espaço público, pelo facto de constituir o suporte físico que permite a instalação de inúmeros equipamentos 
e a realização de um conjunto muito diversificado de actividades. 
  
Pretende-se assim que o presente Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Mobiliário Urbano constitua 
um instrumento compatibilizador das diferentes formas de ocupação e que, como instrumento de gestão, 
contribua para salvaguardar a imagem do concelho e a segurança dos cidadãos. 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

Leis Habilitantes 
 
 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 64º, nº 6, alínea a) e 53º, nº 2 alínea a) 
do D.L. nº 169/99, de 18/09, bem como dos artigos 1º e 11º Lei nº 97/88 de 17/08, em matéria de publicidade e 
da Lei nº 2110/61, de 19/08 e do artigo 29º da Lei nº 42/98, de 06/08 em matéria de ocupação do espaço público 
e de mobiliário urbano. 

 
 

Artigo 2º 
Objecto da Ocupação do Espaço Público 

 
O presente Regulamento estabelece o regime, a que fica sujeito o licenciamento da ocupação do espaço 
público, com mobiliário urbano, outros meios e suportes publicitários, independentemente do suporte 
utilizado para a sua difusão, quando visível ou perceptível do espaço público. 
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Artigo 3º 

Definições 
 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 
 
a) Espaço Público – toda a área não edificada, de livre acesso, afecta ao domínio público municipal 
nomeadamente, entre outros: caminhos, ruas, avenidas, alamedas, passeios, largos, praças, pontes, viadutos, 
parques, jardins, lagos, fontes; 
 
b) Ocupação do Espaço Público – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, afixação ou inscrição, 
promovida por equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, no solo, espaço aéreo, 
fachadas, empenas e coberturas de edifícios; 
 
c) Equipamento Urbano – conjunto de elementos instalados no espaço público com função específica de 
assegurar a gestão das estruturas e sistemas urbanos, nomeadamente, sinalização viária, semafórica, vertical, 
horizontal e informativa (direccional e de pré-aviso), candeeiros de iluminação pública, armários técnicos, 
guardas metálicas e pilaretes; 
 
d) Mobiliário Urbano – todas as peças instaladas ou apoiadas no espaço público que permitem um uso, 
prestam um serviço ou apoiam uma actividade, designadamente, quiosques, esplanadas, palas, toldos, 
alpendres, floreiras, bancos e abrigos de transportes públicos; 
 
e) Corredor Pedonal – percurso linear para peões, tão rectilíneo quanto possível, de nível, livre de obstáculos 
ou de qualquer elemento urbano, preferencialmente salvaguardado na parcela interior dos passeios; 
 
f) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma actividade económica, com o 
objectivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, bem como qualquer 
forma de comunicação que vise promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições, que não tenham 
natureza política ou religiosa; 
 
g) Publicidade Exterior – todas as formas de comunicação publicitária previstas na alínea anterior quando 
visíveis ou perceptíveis do espaço público; 
 
h) Suporte Publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, nomeadamente, 
painéis, mupis, anúncios electrónicos, colunas publicitárias, indicadores direccionais de âmbito comercial, 
letreiros, tabuletas e dispositivos afins. 

 
 

Artigo 4º 
Âmbito 

 
1. O presente Regulamento dispõe sobre o regime aplicável a qualquer forma de equipamento urbano, obras 
de arte, suportes publicitários,  ou publicidade, afixada, inscrita ou instalada em edifícios quando ocupem o 
espaço público ou dele sejam visíveis ou perceptíveis. 
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2. Este Regulamento aplica-se também a todo o equipamento urbano e mobiliário urbano, de propriedade 
privada ou pública, explorado directamente ou por concessão, que ocupe o espaço público concelhio, com 
excepção da sinalização viária semafórica e vertical. 
 
3. Exclui-se do âmbito de aplicação deste Regulamento a propaganda política ou religiosa sem prejuízo do 
dever de cumprimento das normas técnicas de instalação nele previstas. 
 
4. Salvo disposição legal em contrário, as entidades isentas do pagamento de taxas municipais, estão sujeitas 
ao licenciamento previsto no presente Regulamento. 

 
 

Artigo 5º 
Licenciamento Circunstancial 

 
O licenciamento de ocupações do espaço público que assumam objectivos ou características incomuns, 
designadamente de ordem especial ou temporal, dependerá, exclusivamente, de apreciação caso a caso. 

 
 

Artigo 6º 
Licenciamento Cumulativo 

 
O licenciamento da ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 
publicitários que, por si só, exija obras de construção civil, ocorrerá cumulativamente com o licenciamento  
das mesmas, regendo-se o último pelas disposições legais em vigor que estabeleçam o regime jurídico do 
licenciamento municipal de obras particulares. 

 
 

Artigo 7º 
Remoção de Equipamentos 

 
Quando imperativos de reordenamento do espaço público, nomeadamente a aprovação de planos municipais 
de ordenamento do território, de execução de obras, ou outras acções de manifesto interesse público assim o 
justifique, poderá ser ordenada pelo Presidente da Câmara a remoção de equipamentos urbanos, mobiliário 
urbano e suportes publicitários, ou a sua transferência para outro local do Concelho. 

 
 

Artigo 8º 
Reserva de Espaço Publicitário 

 
O licenciamento da ocupação do espaço público com elementos de equipamento urbano, mobiliário urbano e 
suportes publicitários, pode determinar a reserva de algum ou alguns dos espaços publicitários para a 
difusão de mensagens relativas a actividades do Município ou apoiadas por este. 
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Artigo 9º 
Exclusivos 

 
1. A Câmara Municipal poderá conceder exclusivos de exploração publicitária em determinados elementos 
de mobiliário urbano. 
 
2. Na concessão de exclusivos de exploração serão ponderados, designadamente, a adequação estética do 
suporte publicitário ao elemento de mobiliário urbano e à envolvente, e à reserva de espaço publicitário para 
o Município. 

 
 

Artigo 10º 
Responsabilidade das Empresas de Montagem e Instalação 

 
As empresas de fornecimento e montagem de mobiliário urbano e publicidade a instalar no espaço público, 
só devem prestar o serviço após ter sido emitido o respectivo alvará de licença nos termos do presente 
Regulamento. 

 
 

CAPÍTULO II 
Licenciamento 

 
Secção I 

Fase de Licenciamento 
 

Artigo 11º 
Obrigatoriedade do Licenciamento 

 
Em caso nenhum será permitido qualquer tipo de ocupação do espaço público, colocação de mobiliário 
urbano e publicidade sem prévia aprovação do projecto, licenciamento ou autorização das obras e 
licenciamento da ocupação do espaço público, pela Câmara Municipal nos termos do presente Regulamento. 

 
 

Secção II 
Regime de Licenciamento 

 
Artigo 12º 

Formulação do Pedido 
 

1. O requerimento contendo o pedido de licenciamento deverá conter: 
 
a) A identificação do requerente, com o nome, número de identificação fiscal, estado civil, profissão, 
domicílio, número e data de emissão do Bilhete de Identidade e Arquivo de Identificação, no caso de pessoa 
singular; 
b) Denominação social da entidade, sede/filial e número do Cartão de Pessoa Colectiva, no caso de pessoa 
colectiva; 
c) O nome do estabelecimento comercial; 
d) O ramo de actividade exercido; 
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e) A identificação do local onde se pretende efectuar a ocupação, pela indicação do nome ou do arruamento, 
lote ou número de polícia e freguesia, com precisão de áreas e ou volumetrias a utilizar e período de 
utilização. 
 
2. O requerimento deve ser acompanhado de projecto de arquitectura contendo: 
 
a) Planta de localização à escala de 1/1000 ou 1/2000, com exacta identificação do local previsto para a 
ocupação; 
b) Peças desenhadas, e elementos gráficos, à escala adequada; 
c) Memória descritiva com a indicação dos materiais a utilizar e outras informações julgadas necessárias para 
uma melhor apreciação do requerido; 
d) Outros documentos que sejam exigidos conforme o caso em análise; 
e) Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que a ocupação 
seja em propriedade alheia, ou com regime de propriedade horizontal. 
 
3. No caso de licenciamento de esplanadas fechadas, o requerimento deverá ainda ser acompanhado de 
projecto de arquitectura à escala 1/100 relativa ao pretendido. 
 
4. Para o licenciamento de toldos acima do piso térreo, chapas, dispositivos publicitários nas fachadas e 
tabuletas ou dispositivos biface a instalar em galerias ou centros comerciais, deverá o requerente entregar um 
projecto tipo, com a respectiva autorização do condomínio, a fim de ser utilizado o mesmo modelo em toda a 
fachada do edifício. 
 
5. No caso de licenciamento do suporte publicitário o requerimento deverá ainda ser acompanhado dos 
seguintes elementos: 
 
a) Desenho do meio ou suporte, com indicação da forma, dimensões e balanço de afixação; 
b) Fotomontagem ou fotografia a cores, aposta em folha A4, indicando o local previsto para a colocação; 
c) Estudo de estabilidade e termo de responsabilidade da estrutura do anúncio. 
 
6. O pedido de licenciamento deverá ser requerido com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data 
pretendida para o início da ocupação. 
 
7. Na formulação do pedido, os munícipes poderão adoptar o modelo de requerimento adequado, impresso 
que deverá ser fornecido pelos serviços municipais. 

 
 

Artigo 13º 
Menções Especiais 

 
1. O requerimento deverá ainda mencionar, quando for caso disso: 
 
a) As ligações às redes de água, saneamento, electricidade ou outras, de acordo com as normas aplicáveis à 
actividade a desenvolver; 
b) Os dispositivos de armazenamento adequados; 
c) Os dispositivos necessários à recolha de lixos. 
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2. As ligações referidas na alínea a) do nº 1, requererão as devidas autorizações e serão por conta do 
requerente. 
 
3. As ligações far-se-ão às redes gerais. 

 
 

Artigo 14º 
Pareceres Consultivos 

 
1. O licenciamento poderá ser condicionado, à emissão de prévio parecer consultivo, das entidades que  
operam ou possuam infraestruturas no subsolo. 
 
2. A promoção da consulta ou consultas para emissão do parecer no número anterior é da responsabilidade 
do requerente. 
 
3. Constituirão condições de licenciamento as condicionantes constantes dos pareceres acima referidos. 
 
4. O requerente é responsável por quaisquer danos eventualmente causados em infraestruturas existentes no 
subsolo, em resultado da instalação de equipamentos. 

 
 

Artigo 15º 
Pareceres Vinculativos 

 
O licenciamento está sujeito a parecer obrigatório e vinculativo, sempre que o local da pretensão esteja sujeito 
a jurisdição de outras entidades, cabendo à Câmara Municipal nos termos legais, promover  a consulta. 

 
 

Artigo 16º 
Juntas de Freguesia 

 
Durante o processo de apreciação, a Câmara promoverá consulta à Junta de Freguesia da área, devendo esta 
pronunciar-se no prazo de 15 dias, a contar da data em que aquela é formulada. 

 
 

Artigo 17º 
Procedimento 

 
1. Os pedidos de licenciamento da ocupação do espaço público são apreciados pelo Departamento de Gestão 
Urbanística, que deverá ter em conta a respectiva localização, atendendo a: 
 
a) Locais de estacionamento e vias de circulação; 
b) Espaços verdes; 
c) Áreas enquadradas em zonas de salvaguarda do património. 
 
2. Finda a instrução do processo, será o mesmo presente a despacho do Presidente da Câmara. 
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3.Deferido o pedido será emitido o respectivo alvará de licença. 
 
4. Os Serviços competentes da Câmara, na presença do titular, efectuarão a demarcação exacta, no local, do 
elemento a instalar. 

 
 

Artigo 18º 
Indeferimento 

 
1. O pedido de licenciamento é indeferido com base em qualquer dos seguintes fundamentos: 
 
a) Não se enquadrar nos critérios gerais estabelecidos no artigo 38º; 
b) Não respeitar as proibições estabelecidas nos artigos 39º a 44º; 
c) Não respeitar as características gerais e regras sobre a instalação do mobiliário urbano e dos suportes 

publicitários estabelecidos no artigo 45º; 
d) Não respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a actividades ruidosas; 
e) Não respeitar as disposições complementares referidas no artigo 47º; 
f) Não respeitar as condições técnicas específicas estabelecidas  no presente Regulamento; 
 
2. O pedido de licenciamento inicial será indeferido se o requerente for devedor à Autarquia por dívidas 
relacionadas com a ocupação do espaço público e/ou com a publicidade. 

 
 

Artigo 19º 
Garantia 

 
1. Poderá constituir condição de licenciamento a prestação de caução destinada a assegurar o ressarcimento 
de eventuais danos causados ao Município. 
 
2. O valor da caução a prestar com a licença de ocupação será de valor equivalente ao dobro da taxa 
correspondente ao período de ocupação autorizado e prevalecerá até à cessação da ocupação. 

 
 

Artigo 20º 
Taxas 

 
Ao licenciamento inicial e às renovações previstos neste Regulamento são aplicáveis, as taxas estabelecidas na 
Tabela de Taxas e Tarifas. 

 
 

Artigo 21º 
Alvará de Licença 

 
1. No caso de ter sido proferida decisão favorável sobre o pedido de licenciamento, os serviços competentes 
deverão assegurar a emissão do alvará de licença. 
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2. O alvará de licença de ocupação do espaço público será emitido de acordo com o modelo a aprovar pela 
Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 

Secção III 
Licenças 

 
Artigo 22º 
Natureza 

 
A licença de ocupação do espaço público é de natureza precária. 

 
Artigo 23º 

Utilização da Licença 
 

A licença de ocupação do espaço público é pessoal e não pode ser transmitida a qualquer título, 
designadamente através de arrendamento, cedência de exploração e franchising, sem prejuízo da sucessão 
mortis causa. 

 
 

Artigo 24º 
Mudança de Titularidade 

 
1. A mudança de titularidade só será autorizada nas seguintes situações: 
 
a) Encontrarem-se pagas as taxas devidas, previstas no artigo 20º, deste Regulamento; 
b) Não sejam pretendidas quaisquer alterações ao objecto do licenciamento; 
c) O requerente apresentar prova da legitimidade do seu interesse. 
 
2. No alvará de licença de ocupação do espaço público será averbada a identificação do novo titular. 
 
3. No caso previsto no número 1, a mudança de titularidade ocorrerá no decurso do período de tempo 
atribuído para a concessão. 
 
4. Pela mudança de titularidade, o novo titular fica autorizado, após o pagamento da taxa de averbamento, a 
ocupar o espaço público até ao fim do prazo de duração da licença a que estava autorizado o anterior titular. 

 
 

Artigo 25º 
Duração 

 
O prazo de duração da licença será fixado no Alvará a emitir. 
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Secção IV 
Caducidade, Revogação, Cancelamento e Renovação 

 
Artigo 26º 

Caducidade do Licenciamento 
 

A decisão favorável de ocupação do espaço público caduca se o titular não requerer a emissão do Alvará no 
prazo de 30 dias a contar da data do deferimento do pedido de licenciamento. 

 
 

Artigo 27º 
Caducidade da Licença 

 
A licença de ocupação do espaço público caduca nas seguintes situações: 
 
a) Tiver expirado o período de tempo autorizado a cada licenciamento da ocupação do espaço público 

atribuído em regime de concessão; 
b) Por morte, declaração de insolvência, falência ou outra forma de extinção do titular; 
c) Por perda pelo titular do direito ao exercício da actividade a que se reporta a licença; 
d) Se o titular comunicar à Câmara Municipal de Odivelas que não pretende a renovação da mesma; 
e) Se a Câmara Municipal de Odivelas proferir decisão no sentido da não renovação da mesma; 
f) Por desrespeito às condições estabelecidas no licenciamento. 

 
 

Artigo 28º 
Revogação 

 
1. A licença de ocupação do espaço público pode ser revogada, a todo o tempo, sempre que situações 
excepcionais de manifesto interesse público, nos termos do artigo 7º assim o exigirem; 
 
2.A revogação da licença não confere direito a qualquer indemnização. 

 
 

Artigo 29º 
Cessação da Licença 

 
A licença de ocupação do espaço público cessará sempre que se verifique alguma das seguintes situações: 
 
a) O titular não proceda à ocupação no prazo estabelecido; 
b) O titular não cumpra as normas legais e regulamentares a que está sujeito ou quaisquer obrigações a que 

se tenha vinculado pelo licenciamento. 
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Artigo 30º 
Renovação 

 
1. A licença cujo prazo inicial seja igual ou superior a 90 dias é sucessivamente renovável desde que o titular 
proceda ao pagamento das taxas devidas pela renovação até ao termo do prazo de vigência da mesma, até ao 
limite de 1 ano. 
 
2. A renovação das licenças deverá ser requerida com a antecedência mínima de 30 dias, em relação ao termo 
do período em curso. 
 
3. As licenças anuais são automaticamente renováveis, mediante pagamento da respectiva taxa, com 
antecedência mínima de 30 dias, em relação ao termo do período em curso. 
 
4. As licenças de ocupação por quiosques e esplanadas fechadas de qualquer outro estabelecimento são 
anualmente renováveis até ao limite de 5 anos nos termos do número anterior. 

 
 

CAPÍTULO III 
Deveres do Titular 

 
 

Artigo 31º 
Deveres Gerais do Titular 

 
O titular da licença de ocupação do espaço público fica vinculado às seguintes obrigações: 
 
a) Não poderá proceder à adulteração dos elementos tal como aprovados, ou a alterações da demarcação 

efectuada; 
b) Não poderá proceder à transmissão da licença a outrém, salvo mudança de titularidade autorizada nos 

termos do artigo 24º; 
c) Não poderá proceder à cedência da utilização da licença a outrém, mesmo que temporariamente; 
d) Retirar a mensagem e o respectivo suporte até ao termo do prazo da licença; 
e) Repor a situação existente no local, tal como se encontrava à data da instalação do mobiliário urbano ou 

do suporte, da afixação ou inscrição da mensagem publicitária ou da utilização com o evento publicitário, 
findo o prazo da licença; 

f) Permitir o acesso às infraestruturas existentes no subsolo, por parte da Câmara Municipal e operadores, 
sempre que necessário, e sem direito a indemnização por motivo de suspensão da actividade pelo 
período da intervenção. 

g) Deverá colocar em lugar visível o alvará emitido pela Câmara Municipal; 
 
 

Artigo 32º 
Segurança e Vigilância 

 
A segurança e vigilância dos elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos 
de apoio incubem ao titular da licença de ocupação do espaço público. 
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Artigo 33º 
Urbanidade 

 
O titular da licença deve proceder com urbanidade nas relações com os utentes e providenciar no sentido do 
comportamento dos utentes não cause danos ou incómodos a terceiros. 

 
 

Artigo 34º 
Higiene e Apresentação 

 
1. O titular da licença deve conservar os elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais 
equipamentos de apoio que utiliza, nas melhores condições de apresentação, higiene e arrumação. 
 
2. Constitui igualmente obrigação do titular da licença manter a higiene do espaço circundante. 

 
 

Artigo 35º 
Conservação 

 
O titular da licença deve proceder com a periodicidade e prontidão adequadas, à conservação dos seus 
elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio. 

 
 

Artigo 36º 
Utilização 

 
O titular de licença de ocupação do espaço público não pode suspender o exercício da actividade, salvo em 
casos devidamente fundamentados ou, até ao limite de 22 dias úteis por ano, no caso de titular individual. 

 
 

Artigo 37º 
Remoção 

 
1. Ocorrendo caducidade, cancelamento da licença ou determinação de transferência do mobiliário urbano 
para local diverso, o titular deverá proceder à remoção no prazo de 30 dias, após notificação municipal. 
 
2. Em caso de recusa ou inércia do titular, a Câmara Municipal de Odivelas procederá à remoção e 
armazenamento, a expensas daquele. 
 
3. A restituição do mobiliário removido e do seu conteúdo far-se-á mediante o pagamento das taxas em vigor 
relativas à remoção, transporte e armazenamento. 
 
4. Da eventual perda ou deterioração do mobiliário ou do seu conteúdo não emerge qualquer direito a 
indemnização. 
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CAPÍTULO IV 
Princípios Orientadores do Licenciamento 

 
Secção I 

Critérios Gerais 
 

Artigo 38º 
Critérios Gerais 

 
O licenciamento previsto pelo presente Regulamento, visa definir os critérios de localização, instalação e 
adequação, formal e funcional do mobiliário urbano e suportes publicitários relativamente à envolvente 
urbana, numa perspectiva de qualificação do espaço público, de respeito pelos valores ambientais e 
paisagísticos e de melhoria da qualidade vida, regendo-se pelos seguintes valores e princípios fundamentais: 
 
a) Salvaguarda da segurança e integridade das pessoas e bens, nomeadamente nas condições de circulação 

e acessibilidade, pedonal e rodoviária; 
b) Preservação e valorização dos espaços públicos; 
c) Preservação e valorização do sistema de vistas; 
d) Preservação e valorização dos imóveis classificados e em vias de classificação, e dos núcleos antigos; 
e) Salvaguarda do equilíbrio ambiental e estético. 

 
 

Secção II 
Restrições Gerais 

 
Artigo 39º 
Segurança 

 
Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 
publicitários, sempre que: 
 
a) Prejudique a segurança de pessoas ou bens na circulação pedonal e rodoviária; 
b) Prejudique a visibilidade dos automobilistas sobre, nomeadamente a sinalização de trânsito, as curvas, 

cruzamentos, entroncamentos, rotundas e placas separadoras e ilhéus direccionais e no acesso a 
edificações ou a outros espaços; 

c) Apresente mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam confundir, distrair ou provocar o 
encadeamento dos peões ou automobilistas; 

d) Dificulte o acesso dos peões a edifícios, jardins, praças e restantes espaços públicos; 
e) Diminua a eficácia da iluminação pública. 

 
 

Artigo 40º 
Preservação e Conservação dos Espaços Públicos 

 
Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 
publicitários, sempre que: 
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a) Prejudique ou possa contribuir, directa ou indirectamente, para a degradação da qualidade dos espaços 
públicos; 

b) Possa impedir, restringir ou interferir negativamente no funcionamento das actividades urbanas ou de 
outras ocupações do espaço público ou ainda quando dificulte aos utentes a fruição dessas mesmas 
actividades em condições de segurança e conforto; 

c) Contribua para o mau estado de conservação e salubridade dos espaços públicos; 
d) Contribua para a descaracterização da imagem e da identidade dos espaços e dos valores naturais ou 

construídos; 
e) Dificulte a acção das concessionárias que operam à superfície ou no subsolo, bem como a acessibilidade e 

a operacionalidade dos seus meios de manobra. 
 
 

Artigo 41º 
Sistemas de Vistas 

 
Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 
publicitários, sempre que: 
 
a) Prejudique as condições de privacidade e fruição de vistas dos ocupantes dos edifícios; 
b) Prejudique a visibilidade de placas toponímicas e números de polícia; 
c) Prejudique a visibilidade ou a leitura de cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e 

janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 
 
 

Artigo 42º 
Valores Históricos e Patrimoniais 

 
1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com 
suportes publicitários, em: 
 
a) Edifícios, monumentos ou locais, de interesse histórico, cultural, arquitectónico ou paisagístico; 
b) Locais em que se sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, desenhos, pinturas, painéis de azulejos, 

esculturas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse 
arquitectónico ou decorativo; 

c) Imóveis classificados ou em vias de classificação; 
d) Templos ou cemitérios; 
e) Imóveis onde funcionem exclusivamente serviços públicos. 
 
2. As interdições previstas no número anterior, podem não ser aplicadas quando a mensagem publicitária se 
circunscreva apenas à identificação da entidade que ocupa os espaços em causa, devendo no entanto 
respeitar as disposições referidas no Capítulo VI do presente Regulamento e sempre que as soluções 
apresentadas produzam uma mais valia do ponto de vista plástico. 
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Artigo 43º 
Áreas Verdes 

 
Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 
publicitários, sempre que: 
 
a) Prejudique ou possa contribuir, directa ou indirectamente, para a degradação da qualidade das áreas 

verdes; 
b) Implique a ocupação ou pisoteio de superfícies ajardinadas, zonas interiores dos canteiros, árvores, 

arbustos ou herbáceas; 
c) Impossibilite ou dificulte a conservação das áreas verdes. 

 
 

Artigo 44º 
Ambiente 

 
1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com 
suportes publicitários, quando estes, ou os seus suportes, afectem a estética e o ambiente dos lugares ou da 
paisagem, ou causem danos a terceiros. 
 
2. Não pode, igualmente, ser licenciada a instalação, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias sempre 
que se pretenda colocar: 
 
a) Em placas toponímicas e números de policia; 
b) Em sinais de trânsito, semáforos e sinalização de carácter temporário de obras. 

 
 

Secção III 
Regras e Características 

 
Artigo 45º 

Regras Gerais 
 

1. A implantação de elementos de mobiliário urbano e suportes publicitários será efectuada em locais de 
forma a não constituírem barreiras urbanísticas e arquitectónicas. 
 
2. O equipamento urbano, mobiliário urbano e os suportes publicitários devem apresentar características 
formais que não ponham em risco a integridade física dos utentes do espaço público, devendo na sua 
concepção optar-se por um desenho, sem arestas vivas e elementos pontiagudos ou cortantes, e ainda 
utilizar-se materiais resistentes ao impacto, não comburentes, combustíveis ou corrosivos e quando for caso, 
um sistema de iluminação estanque e inacessível ao público. 
 
3. Não poderá ser instalado mobiliário urbano em passeios, placas centrais ou espaços públicos em geral, de 
largura igual ou inferior a 3,00m, ou de largura superior, quando uma vez instalado aquele, não fique um 
espaço livre para circulação de pelo menos 2,25m. 
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4. Qualquer ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 
publicitários, não pode ultrapassar metade da largura do passeio. 
 
5. Exceptuam-se da proibição anterior os elementos cuja instalação num determinado ponto seja exigido para 
satisfação, pelos concessionários, de necessidades públicas colectivas, bem como as ocupações aéreas de 
espaços públicos. 
 
6. A título excepcional poderão ser autorizadas ocupações de espaço público que não respeitem o nº 3,  
quando se trate de vias com tráfego pedonal reduzido, e cuja localização obtenha parecer técnico favorável, 
ou esteja em causa a satisfação do interesse público. 
 
7. O equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, devem ser instalados, na parte 
exterior do passeio, a pelo menos 0,50m do lancil e de modo a que a sua face maior seja paralela ao mesmo. 
 
8. Na implantação de equipamento urbano, mobiliário urbano e de suportes publicitários ao longo do mesmo 
eixo ou percurso urbano, devem procurar-se os alinhamentos definidos pelos elementos e equipamentos 
urbanos já existentes, tais como árvores e candeeiros, e tentar-se a equidistância relativamente a eles, de 
modo a que se torne perceptível a noção de compasso e ritmo. 
 
9. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suportes publicitários não deve ainda 
dificultar o acesso, a casas de espectáculo, pavilhões desportivos, edifícios públicos, bem como a visibilidade 
das montras dos estabelecimentos comerciais. 
 
10. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suporte publicitários deve respeitar as 
normas regulamentares em vigor e ajustar-se à distância de 10,00m desde a esquina mais próxima referida ao 
ombral do edifício, das paragens de veículos de serviços públicos, entradas de metropolitano, passagens de 
peões devidamente assinaladas, ou outros elementos semelhantes, quando possa dificultar a visibilidade ou a 
circulação. 
 
11. O disposto no número anterior não se aplica quando exista projecto específico de localização para 
determinados espaços públicos aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas ou quando tal resulte de 
normas reguladoras da exploração da actividade a desenvolver ou da natureza do mobiliário. 

 
 

Artigo 46º 
Planos de Ocupação do Espaço Público 

 
1. Os particulares poderão solicitar a instalação de mobiliário urbano em locais que reunam as condições 
previstas no presente Regulamento e que estejam de acordo com a legislação específica que regula a 
actividade que se pretende exercer. 
 
2. A Câmara Municipal poderá aprovar projectos de ocupação do espaço público, estabelecendo os locais 
onde se poderão instalar elementos de mobiliário urbano e de publicidade, bem como as características, 
formais e funcionais, a que deverão obedecer. 
 
3. Os planos serão vinculativos tanto para os novos licenciamentos, bem como para as renovações. 
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Artigo 47º 
Disposições Complementares 

 
As ocupações do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, que 
se pretendam efectuar em áreas de intervenção que venham a ser definidas pela Câmara Municipal de 
Odivelas terão de obedecer cumulativamente ao disposto no presente Regulamento e às condições técnicas 
complementares, que se encontram definidas em normativas municipais especificas 

 
 

CAPÍTULO V 
Condições Técnicas Específicas Relativas ao Licenciamento do Mobiliário Urbano 

 
Secção I 

Quiosques 
 

Artigo 48º 
Noção 

 
Entende-se por quiosque, para efeitos do presente Regulamento, o elemento de mobiliário urbano de 
construção aligeirada composto, de um modo geral, pelas seguintes componentes: base, balcão, corpo e 
protecção. 

 
 

Artigo 49º 
Limites 

 
1. A instalação de quiosques deve respeitar uma distância não inferior a 1,20m do lancil do passeio 
respectivo, devendo em qualquer dos casos ficar  assegurado um corredor desimpedido de largura não 
inferior a 2,25m. 
 
2. Mediante despacho do Presidente da Câmara Municipal poderão ser realizados concursos públicos para 
atribuição de locais para instalação de quiosques. 

 
 

Artigo 50º 
Utilização 

 
Nos quiosques poderá ser autorizado o exercício da actividade de comércio, nos seguintes ramos: 
 
a) Jornais, revistas, tabacos e lotarias; 
b) Venda de flores; 
c) Conserto de calçado e outras pequenas reparações; 
d) Artesanato; 
e) Capelista 
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Artigo 51º 

Publicidade 
 

1. São permitidas mensagens publicitárias em quiosques quando na sua concepção e desenho originais 
tiverem sido previstos dispositivos ou painéis para este fim ou a solução apresentada produza uma mais 
valia do ponto de vista plástico. 
 
2. Quando os quiosques tiverem toldos, os mesmos poderão ostentar publicidade na respectiva aba, mediante 
parecer técnico favorável. 

 
 

Artigo 52º 
Destinatários 

 
1. A licença de ocupação do espaço público com quiosques de qualquer tipo é reservada a pessoas singulares. 
 
2. Cada pessoa singular apenas poderá ser titular de uma única licença de ocupação do espaço público com 
quiosque. 

 
 

Artigo 53º 
Condições de Licenciamento 

 
1. O licenciamento da ocupação do espaço público com quiosques, será precedido de hasta pública, de 
concurso público ou a requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos 
mesmos. 
 
2. O titular da licença gozará de preferência quando das subsequentes atribuições de licenças. 

 
 

Secção II 
Bancas, Esplanadas, Estrados e Guarda-Ventos 

 
Subsecção I 

Bancas 
 

Artigo 54º 
Noção 

 
1. Entende-se por banca de venda toda a estrutura amovível, fixa ao solo que não possa ser englobada na 
noção constante do artigo 48º, a partir da qual é prestado um serviço ou são expostos artigos para comércio, 
manufacturados ou não pelo vendedor. 
 
2. Nas estruturas referidas no número anterior só poderão ser exercidos os seguintes ramos de comércio ou 
serviço: 
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a) Venda de jornais, revistas e lotaria; 
b) Artesanato; 
c) Engraxadores; 
d) Todos os ramos autorizados no âmbito da regulamentação da venda ambulante. 
 
3. O referido na alínea d) do número anterior só será aplicável a locais de venda ambulante ou mercados de 
levante. 

 
 

Artigo 55º 
Bancas de Venda de Jornais e Revistas 

 
A instalação de bancas de venda de jornais e revistas só é autorizada nas seguintes condições: 
 
a) A ocupação deve garantir um corredor livre para  circulação de peões de largura não inferior a 2,25m; 
b) A ocupação deve fazer-se a partir do plano marginal das edificações próximas, não sendo autorizada a 

meio dos passeios, nem perto do lancil dos mesmos; 
c) A ocupação não pode dificultar o acesso a estabelecimentos ou edifícios em geral, nem pode ter lugar a 

uma distância inferior a 1,50m das respectivas entradas; 
d) A ocupação não pode verificar-se a uma distância inferior a 1,50m de esplanadas, vitrinas de 

estabelecimentos ou, de um modo geral, de outras ocupações existentes no espaço público. 
 
 

Artigo 56º 
Bancas de Venda de Artesanato 

 
A instalação de bancas de venda de artesanato só poderá ser autorizada quando se destinarem a zonas 
objecto de projecto específico, previamente elaborado pelos Serviços. 

 
 

Artigo 57º 
Bancas de Engraxadores 

 
1. A ocupação de passeios e placas do espaço público para exercício de actividade de engraxador só é 
autorizada nos locais previamente estabelecidos. 
 
2. Mediante despacho do Presidente da Câmara poderão ser realizados concursos públicos para atribuição de 
locais para exercício desta actividade, podendo reservar-se um certo número de licenças para atribuição 
segundo critérios eminentemente sociais. 

 
 

Artigo 58º 
Bancas de Apoio à Venda Ambulante ou a Mercados de Levante 

 
1. A ocupação de locais no espaço público com bancas de apoio à venda ambulante só poderá ser autorizada 
em locais previamente estabelecidos pelo Presidente da Câmara em resultado de projecto de ordenamento do 
espaço e do mobiliário urbano correspondente. 
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2. A atribuição de licenças estará dependente do cumprimento das normas relativas à venda ambulante e 
deverá processar-se por despacho do Presidente da Câmara podendo ser realizados concursos públicos para 
o efeito. 

 
 

Subsecção II 
Esplanadas Abertas 

 
Artigo 59º 

Noção e Localização 
 

1. Entende-se por esplanada aberta, para efeitos do presente Regulamento, a instalação no espaço público de 
mesas, cadeiras e chapéus de sol destinados a apoiar exclusivamente estabelecimentos de restauração e 
bebidas e sem qualquer tipo de protecção frontal. 
 
2. A ocupação referida no número anterior só é autorizada em frente dos citados estabelecimentos. 
 
3. Mediante despacho do Presidente da Câmara, pode ser autorizada a instalação de esplanadas afastadas das 
fachadas dos respectivos estabelecimentos, desde que fique assegurado de ambos os lados das mesmas, um 
corredor para a circulação de peões de largura não inferior a 2,25m. 

 
 

Artigo 60º 
Condições de Instalação 

 
1. A ocupação não pode prejudicar a circulação de peões reservando sempre um corredor de largura não 
inferior a de 2,25m contado: 
 
a) A partir do rebordo exterior do lancil do passeio, em passeio sem caldeiras; 
b) A partir do limite interior ou balanço do respectivo elemento mais próximo da fachada do 

estabelecimento, em passeios com caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano. 
 
2. Para além do disposto no artigo 45º, a ocupação do espaço público com esplanadas, não deverá exceder a 
fachada do estabelecimento respectivo, nem dificultar o acesso livre e directo ao mesmo em toda a largura do 
vão da porta, num espaço não inferior a 1,20m. 
 
3. Quando a fachada do estabelecimento for comum a outros estabelecimentos é indispensável a autorização 
escrita de todos. 
 
4. Excepcionalmente poderão ser excedidos os limites previstos no nº 2 do presente artigo, quando não 
prejudique o acesso a estabelecimentos e/ou prédios contíguos devendo para tal o requerimento inicial ser 
acompanhado da necessária autorização escrita do proprietário ou proprietários em causa. 
 
5. O mobiliário a utilizar nas esplanadas abertas deve apresentar qualidade em termos de desenho, materiais 
e construção, aspectos que serão analisados com maior rigor sempre que se trate de esplanadas integradas em 
áreas históricas e de imóveis classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de protecção dos 
mesmos. 
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6. Fora do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, o equipamento amovível 
da respectiva esplanada aberta deverá ser retirado do espaço público. 

 
 

Subsecção III 
Estrados 

 
Artigo 61º 

Condições de Instalação 
 

1. A utilização de estrados só poderá ser autorizada se aqueles forem construídos em módulos amovíveis e 
salvaguardadas as devidas condições de segurança, bem como as regras gerais constantes no artigo 45º. 
 
2. A altura máxima dos estrados será definida pela cota máxima da soleira da porta de entrada. 
 
3. Em qualquer caso o estrado só poderá ser autorizado quando o desnível do pavimento for superior a 5%. 

 
 

Subsecção IV 
Guarda-Ventos 

 
Artigo 62º 

Condições de Instalação 
 

1. A instalação de guarda-ventos só pode ser autorizada nas seguintes condições: 
 
a) Só podem ser instalados junto de esplanadas e durante a época do seu funcionamento ; 
b) Devem ser colocados perpendicularmente ao plano marginal da fachada, não ocultar referências de 

interesse público nem prejudicar a segurança, a salubridade, a boa visibilidade do local ou as árvores  
existentes; 

c) A distância do seu plano inferior ao pavimento  deve ser no mínimo de 0,05m, não podendo a altura dos 
mesmos exceder 2,00m, contados a partir do solo; 

d) Não podem ter avanço superior ao da esplanada nem em qualquer caso superior a 3,00m; 
e) Quando exista uma parte opaca, esta não pode ultrapassar a altura de 0,60m, contada a partir do solo; 
f) A sua colocação junto a outros estabelecimentos só pode fazer-se desde que entre eles e as montras ou 

acessos daqueles fique uma distância não inferior a 1,20m; 
g) Os vidros se utilizados deverão ser inquebráveis e não poderão exceder 1,35m de altura e 1,00m de 

largura. 
 
2 .Entre o guarda-ventos e qualquer outro elemento de equipamento urbano ou de mobiliário urbano deverá 
obrigatoriamente existir uma distância nunca inferior a 2,25m. 
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Subsecção V 
Esplanadas Fechadas 

 
Artigo 63º 

Noção 
 

Por esplanada fechada entende-se o espaço coberto e limitado por superfícies que lhe garantam uma relação 
de transparência interior/exterior, concebido como estrutura de carácter transitório e cujo licenciamento é de 
natureza precária e onde são instaladas mesas e cadeiras no espaço público, destinadas a apoiar 
exclusivamente estabelecimentos de restauração e bebidas. 

 
 

Artigo 64º 
Limites 

 
1. A instalação de esplanadas fechadas deve deixar livre para circulação de peões um espaço de passeio 
nunca inferior a 2,25m, medidos nos termos das alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 60º. 
 
2. Em caso algum será autorizada esplanada fechada que ocupe mais de metade da largura do passeio, com o 
limite de 3,5m. 

 
 

Artigo 65º 
Características de Forma e Construção 

 
1. No fecho de esplanadas dá-se preferência às estruturas metálicas, podendo admitir-se a introdução de 
elementos valorizadores do projecto noutros materiais, sem prejuízo da ressalva do carácter sempre precário 
dessas construções. 
 
2. Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, principalmente no que se refere a perfis, vãos de 
abertura e de correr, pintura e termo lacagem, devendo a nível do sistema de cobertura salvaguardar o 
correcto e necessário isolamento acústico na esplanada a no piso confinante do edifício. 
 
3. O pavimento da esplanada fechada, deverá preferencialmente, manter o pavimento existente. 
 
4. A estrutura principal de suporte da esplanada, deverá ser desmontável, devendo prever-se a sua aplicação 
com um sistema de fácil remoção nomeadamente módulos amovíveis, devido à eventual necessidade de 
acesso às infraestruturas existentes no subsolo, por parte da Câmara Municipal e dos operadores. 
 
5. É interdita a afixação de toldos ou sanefas nas esplanadas fechadas. 
 
6. No âmbito do presente Regulamento, não são permitidas alterações às fachadas dos edifícios, em si 
representadas no projecto da esplanada fechada. 
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Secção III 
Toldos, Alpendres e Sanefas 

 
Artigo 66º 

Noção 
 

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: 
 
a) Toldo – elemento de protecção contra agentes climatéricos feito de lona ou material idêntico, rebatível, 

aplicável a vãos de portas, janelas e montras de estabelecimentos comerciais; 
b) Alpendre – elemento rígido de protecção contra agentes climatéricos, com pelo menos uma água, 

aplicável a vãos de portas, janelas e montras de estabelecimentos comerciais; 
c) Sanefa – elemento vertical de protecção contra agentes climatéricos feito de lona ou material idêntico, 

aplicável a arcadas ou vãos vazados de estabelecimentos comerciais. 
 
 

Artigo 67º 
Limites 

 
Na instalação de toldos, alpendres ou palas e respectivas sanefas, observar-se-ão os seguintes limites: 
 
a) Em passeio de largura superior a 2,00m a ocupação deverá sempre deixar livre um espaço não inferior a 

0,80m em relação ao limite externo do passeio; 
b) Em passeios de largura inferior a 2,00m a ocupação deverá sempre deixar livre um espaço não inferior a 

0,40m em relação ao limite externo do passeio, podendo ser fixada uma distância superior sempre que o 
tráfego automóvel ou a existência ou previsão da instalação de equipamento urbano o justifiquem; 

c) Em caso algum a ocupação pode exceder o balanço de 3,00m, bem como, lateralmente, os limites das 
instalações pertencentes ao respectivo estabelecimento; 

d) A instalação deve fazer-se, de modo a que a menor distância ao solo seja igual ou superior a 2,10m ou 
2,5m, conforme se trate de toldo ou alpendre, e nunca acima do nível do tecto do estabelecimento a que 
pertençam; 

e) O limite inferior das sanefas deverá ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,10m. 
 
 

Artigo 68º 
Proibições 

 
1. É proibido afixar ou pendurar quaisquer objectos nos toldos, alpendres e sanefas. 
 
2. Exceptua-se ao disposto no número anterior a afixação de mensagens publicitárias, licenciadas pela 
Câmara Municipal nos termos do presente Regulamento. 

 
 

Artigo 69º 
Sanefas 

 
Só poderão ser autorizadas sanefas após o licenciamento do respectivo alpendre ou pala. 
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Artigo 70º 

Zonas Especiais 
 

1. O mobiliário urbano a instalar nos locais adiante mencionados, deverá ter em conta as normas e 
recomendações do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR): 
 
a) Imóveis Classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de protecção das mesmas; 
b) Núcleos Antigos Delimitados e respectivas áreas periféricas de protecção. 
 
2. O mobiliário urbano constante da alínea a) do número anterior encontra-se sujeito a parecer prévio do 
IPPAR. 
 
3. Nos respectivos núcleos antigos poderão ser estabelecidos condicionamentos à instalação de elementos 
referidos nesta secção, mediante normas a aprovar em estudos de ordenamento. 

 
 

Secção IV 
Outras Ocupações de Apoio a Estabelecimentos 

 
Subsecção I 

Floreiras 
 

Artigo 71º 
Condições de Instalação 

 
As floreiras deverão apresentar qualidade ao nível do desenho, dos materiais e do estado de manutenção das 
plantas instaladas. 

 
 

Artigo 72º 
Publicidade 

 
Caso seja possível publicidade, esta deverá restringir-se ao nome/logotipo do estabelecimento. 

 
 

Subsecção II 
Vitrinas 

 
Artigo 73º 

Noção 
 

Entende-se por vitrina, para efeitos do presente Regulamento, qualquer mostrador envidraçado ou 
transparente, colocado no paramento dos edifícios, onde se expõem objectos à venda em estabelecimentos 
comerciais. 
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Artigo 74º 

Condições de Instalação 
 

1. Apenas serão admitidas vitrinas para exposição de menus em estabelecimentos de restauração e bebidas, 
devendo localizar-se junto à porta de entrada do respectivo estabelecimento, preferencialmente encastradas. 
 
2. Excepcionalmente poderão ser autorizadas vitrinas junto à porta de entrada de estabelecimentos 
comerciais que não possuam montras. 
 
3. Na instalação de vitrinas, o respectivo balanço  não pode exceder 0,25m a partir do plano marginal do 
edifício, nem a distância ao solo ser inferior a 0,40m. 
 
4. Na sua instalação, não poderão sobrepor cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e 
janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 
 
5. A vitrina deve garantir uma integração equilibrada na fachada dos edifícios e uma boa relação com as 
caixilharias existentes no estabelecimento e no edifício. 

 
 

Subsecção III 
Exposições 

 
Artigo 75º 

Noção 
 

A ocupação do espaço público poderá ser autorizada para efeitos de exposição de objectos desde que obedeça 
às normas constantes deste Regulamento. 

 
 

Artigo 76º 
Exposição de Apoio a Estabelecimentos 

 
1. As ocupações com estruturas de exposição, quando destinadas a apoio de estabelecimentos, poderão ser 
autorizadas desde que respeitem as seguintes condições: 
 
a) A ocupação não pode prejudicar a circulação de peões, deixando sempre livre, para esse efeito, um 

corredor de largura não inferior a 2,25m, definido entre o lancil e a zona ocupada; 
b) A ocupação não pode exceder 0,60m ou 0,80m a partir do plano marginal da edificação conforme a 

largura do passeio seja até 3,00m ou superior, respectivamente; 
c) A distância do plano inferior dos expositores ao pavimento será, no mínimo de 0,40m sempre que se trate 

de produtos alimentares, não podendo, em nenhum caso, a altura das instalações exceder 1,5m a partir 
do solo; 

d) A colocação dos expositores não pode, em qualquer caso, dificultar o acesso livre e directo ao próprio 
estabelecimento em toda a largura do vão da entrada, nem prejudicar o acesso ao prédio em que o 
estabelecimento se integre ou aos prédios adjacentes 
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2. Fora do horário de funcionamento dos estabelecimentos, todos os equipamentos de apoio terão que ser 
retirados do espaço público. 

 
 

Artigo 77º 
Grandes Exposições 

 
1. As ocupações do espaço público ou em áreas expectantes com estruturas de exposição destinadas à 
promoção de marcas, campanhas de sensibilização ou qualquer outros eventos, podem ser autorizadas desde 
que obedeçam às seguintes condições: 
 
a) As estruturas de apoio ou quaisquer dos elementos expostos não poderão exceder a altura de 5,00m; 
b) Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida da área de exposição sempre que as 

estruturas ou o equipamento exposto possam, pelas suas características, afectar directa ou indirectamente 
a envolvente ambiental. 

 
2. As autorizações referidas no número anterior não deverão exceder o prazo de 60 dias, acrescido do período 
necessário à montagem e desmontagem que será fixado caso a caso. 

 
 

Secção V 
Pilaretes 

 
Artigo 78º 

Noção 
 

Entende-se por pilaretes, para efeitos deste Regulamento, os elementos de protecção, fixos ao passeio, que 
têm como função, a delimitação de espaços. 

 
 

Artigo 79º 
Condições de Instalação 

 
1. A implantação de pilaretes, deve obedecer a um estudo prévio da zona, de modo a abranger áreas 
contínuas de características semelhantes, salvaguardando as condições de circulação, acessibilidade pedonal 
e rodoviária. 
 
2. O modelo a instalar deverá ser aprovado pela Câmara Municipal. 
 
3. Se o pedido for de interesse particular, poderá o Município autorizar a sua colocação, desde que se respeite 
o disposto nos números anteriores, devendo o requerente suportar os respectivos custos. 
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Secção VI 
Ocupações Temporárias 

 
Subsecção I 

Ocupações Periódicas 
 

Artigo 80º 
Noção 

 
Entende-se por ocupação periódica, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se efectua no espaço 
público, em épocas do ano determinadas, nomeadamente durante períodos festivos, com actividades de 
carácter diverso, como acontece com circos, carrosséis e outras similares. 

 
 

Artigo 81º 
Condições de Instalação 

 
1. A ocupação dos espaços públicos com instalação de circos, carrosséis e similares só é possível em locais a 
aprovar pela Câmara Municipal. 
 
2. Durante o período de ocupação, o requerente fica sujeito ao cumprimento de regulamentação existente 
sobre o ruído e recolha de lixos, e também a que respeita à utilização de publicidade sonora e luminosa e à 
limpeza do local ocupado. 
 
3. As instalações e anexos devem apresentar-se sempre em bom estado de conservação e limpeza. 
 
4. As feras ou animais, quando os haja, devem ser alojados num local único, devidamente escolhido e fora do 
alcance do público. 
 
5. A arrumação de carros e viaturas de apoio deve fazer-se dentro da área licenciada para a ocupação. 

 
 

Subsecção II 
Ocupações Ocasionais 

 
Artigo 82º 

Noção 
 

Entende-se por ocupação ocasional, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se pretenda efectuar 
ocasionalmente no espaço público ou em áreas expectantes e destinada ao exercício de actividades 
promocionais de natureza didáctica e/ou cultural, campanhas de sensibilização ou qualquer outro evento, 
recorrendo à utilização de estruturas de exposição de natureza diversa, nomeadamente tendas, pavilhões, 
estrados. 
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Artigo 83º 
Condições de Instalação 

 
1. A ocupação ocasional do espaço público com estruturas de exposição deverá obedecer, ao disposto nos 
artigos 38º a 44º do presente Regulamento. 
 
2. Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida em relação à área de exposição sempre que 
as estruturas ou o equipamento exposto possam, pelas suas características, afectar directa ou indirectamente 
a envolvente ambiental. 

 
 

Subsecção III 
Ocupações de Carácter Cultural - Pintores, Caricaturistas, Artesãos, Músicos, Actores e Outros 

 
Artigo 84º 

Noção 
 

São consideradas ocupações ocasionais de carácter cultural, para efeitos do presente Regulamento, aquelas 
cujo exercício da actividade artística (pintura, artesanato, música e representação) é realizada no espaço 
público. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Condições Técnicas Específicas Relativas ao Licenciamento de Suportes Publicitários 

 
Secção I 

Publicidade Afecta A Mobiliário Urbano 
 

Artigo 85º 
Noção 

 
Consideram-se suportes publicitários autónomos, para efeitos do presente Regulamento, as peças de 
mobiliário urbano ou os dispositivos com estrutura própria de fixação ao solo, cuja função principal é a 
afixação de mensagens publicitárias, nomeadamente: 
 
a) Painel – dispositivo estático ou rotativo, constituído por uma superfície para afixação de mensagens 

publicitárias, de dimensão superior a 4m², envolvida por uma moldura, e estrutura de suporte fixada 
directamente ao solo; 

b) Mupi – peça de mobiliário urbano biface, dotada de iluminação interior, concebida para servir de suporte 
à afixação de cartazes publicitários. 

c) Coluna Publicitária – peça de mobiliário urbano de forma predominantemente cilíndrica, dotada de 
iluminação interior, apresentando por vezes uma estrutura dinâmica que permite a rotação das 
mensagens publicitárias; 

d) Direccionador (Mupe) – peça de mobiliário urbano mono ou biface, com estrutura de suporte fixada 
directamente ao solo, não luminosa, concebida para suportar setas direccionais, com afixação acima dos 
2,20m de altura. 
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Subsecção I 
PAINÉIS 

 
Artigo 86º 

Condições de Instalação 
 

1. Não podem ser afixados painéis em edifícios nem serem colocados em frente de vãos dos mesmos. 
 
2. Quando afixados em tapumes, vedações ou elementos congéneres, os painéis deverão ser sempre 
nivelados. 
 
3. A estrutura de suporte deve ser metálica e na cor mais adequada ao ambiente e estética do local. 
 
4. O painel conterá, obrigatoriamente, no canto inferior direito uma placa identificativa da identidade do 
requerente. 
 
5. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respectivo alvará de licença fica condicionado à entrega 
de cópia do contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os 
danos resultantes da instalação e pela manutenção destes suportes publicitários. 

 
 

Artigo 87º 
Dimensão dos Painéis 

 
1. Os painéis devem ter a altura máxima de 3,00m e largura máxima de 8,00m devendo ser assegurado o 
correcto dimensionamento de modo a que não seja posto em causa o ambiente e a estética dos locais 
pretendidos. 
 
2. A distância entre a moldura dos painéis e o solo não pode ser inferior a 2,50m. 
 
3. Os painéis podem ter saliências, desde que: 
 
a) Não ultrapassem na sua totalidade 0,50m para o exterior na área central e 1m² de superfície; 
b) Não ultrapassem 0,50m de balanço em relação ao seu plano; 
c) A distância entre a parte inferior da saliência e o solo não seja inferior a 3,00m. 

 
 

Artigo 88º 
Outras Disposições 

 
1. Os suportes publicitários não poderão manter-se no local sem publicidade por mais de 30 dias, devendo o 
respectivo titular proceder, no prazo de 8 dias a contar da notificação, à sua remoção, sob pena da Câmara 
Municipal proceder à mesma, debitando-lhe todos os custos. 
 
2. É obrigatória a colocação nos dispositivos gráficos e/ou publicitários, em local visível, da identificação do 
titular da respectiva licença, não podendo esta exceder as dimensões de 0,40X0,20m. 
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Artigo 89º 
Condições de Instalação de Painéis em Tapumes, Vedações, ou Elementos Congéneres 

 
1. É interdita a instalação de painéis em tapumes nas áreas de imóveis classificados, em vias de classificação 
ou abrangidas por zonas de protecção dos mesmos e nos núcleos antigos. 
 
2. Só é autorizada a instalação de painéis em tapumes, enquanto no local decorrerem obras. 
 
3. As obras a que se refere o numero anterior, deverão ter um desenvolvimento vertical, acima do solo, com 
pelo menos 5m de altura. 
 
4. Na instalação dos painéis, a sua estrutura de fixação ao solo terá que ficar colocada no interior do tapume, 
vedação ou elemento congénere. 
 
5. Poderão ser instaladas mensagens publicitárias nos próprios tapumes de obra. 

 
 

Subsecção II 
MUPIS 

 
Artigo 90º 

Condições de Licenciamento 
 

O licenciamento da ocupação do espaço público com mupis, será precedido de hasta pública, concurso 
público ou a requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos mesmos. 

 
 

Artigo 91º 
Condições de Instalação 

 
À instalação de mupis é aplicável o disposto nos artigos 38º a 45º. 

 
 

SUBSECÇÃO III 
COLUNAS PUBLICITÁRIAS 

 
Artigo 92º 

Condições de Licenciamento 
 

O licenciamento da ocupação do espaço público com colunas publicitárias, será sempre precedido de hasta 
pública, concurso público ou  a requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à 
instalação dos mesmos  

 
 
 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

34 Anexo F Ano III - N.º 29 
 

 
Artigo 93º 

Condições de Instalação 
 

Sem prejuízo do disposto nos artigos, 38º a 45º, as colunas publicitárias, devem ser instaladas em espaços 
amplos, como sejam, praças e largos, sendo proibido a sua colocação em passeios de largura inferior a 6,00m. 

 
 

Subsecção IV 
Bandeirolas 

 
Artigo 94º 
Definição 

 
Para efeitos deste Regulamento entende-se por bandeirola todo o suporte afixado em poste, candeeiro ou 
outra estrutura semelhante. 

 
 

Artigo 95º 
Dimensões 

 
1. As bandeirolas devem ter uma das seguintes dimensões: 
 
a) 1,20m de altura por 0,80m de largura como limites máximos; 
b) 1m de altura por 0,60m de largura como limites mínimos. 
 
2. Poderão ser licenciadas, a título excepcional devidamente fundamentado, bandeirolas com outras 
dimensões desde que não fique posta em causa a visibilidade da sinalização de trânsito, nem o ambiente e a 
estética dos locais pretendidos. 

 
 

Artigo 96º 
Condições de Instalação 

 
1. As bandeirolas só podem ser colocadas em posição perpendicular à via. 
 
2. A distância entre a parte inferior das bandeirolas e o solo não pode ser inferior a 3,00m havendo passeios 
ou 4,50m inexistindo passeios. 
 
3. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e o bordo exterior das bandeirolas não pode ser 
inferior a 2,00m. 

 
 
 
 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 29 Anexo F 35 
 

 
Subsecção V 

Faixas, Pendões e Outros Semelhantes 
 

Artigo 97º 
Definição 

 
Para efeitos do presente Regulamento entende-se por faixas, pendões e outros semelhantes, todo o meio 
publicitário constituído por tecido ou tela, fixado temporariamente em poste, candeeiro ou outro semelhante. 

 
 

Artigo 98º 
Condições de Instalação 

 
A colocação de faixas, pendões e outros semelhantes não pode constituir perigo para a circulação pedonal e 
rodoviária, devendo a distância entre a parte inferior e o solo, ser no mínimo 3,00m. 

 
 

Subsecção VI 
Cartazes, Dísticos Colantes e Outros Semelhantes 

 
Artigo 99º 
Definição 

 
Para efeitos deste Regulamento, entende-se por cartaz, dístico colante e outros semelhantes, todo o meio 
publicitário temporário, constituído por papel ou tela, colocado ou por outro meio afixado directamente em 
local que confine com o espaço público. 

 
 

Artigo 100º 
Condições de Aplicação 

 
A afixação de cartazes, dísticos colantes ou outros semelhantes só poderá ter lugar em locais de domínio 
público ou privado devidamente autorizados para o efeito, ou em tapumes ou outras vedações provisórias, 
pertença dos interessados ou com autorização devidamente comprovada dos titulares do direito sobre os 
mesmos. 

 
 

Secção II 
Anúncios Luminosos, Iluminados, Electrónicos e Semelhantes 

 
Artigo 101º 
Definição 

 
Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 
 
a) Anúncio Luminoso – todo o suporte que emita luz própria; 
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b) Anúncio Iluminado – todo o suporte sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 
c) Anúncio Electrónico – sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens e/ou com 

possibilidade de ligação de TV e vídeo. 
 
 

Artigo 102º 
Condições de Aplicação 

 
A colocação dos anúncios a que se refere o artigo anterior sobre o espaço do domínio público deve respeitar: 
 
a) A distância de 2,50m da parte inferior dos anúncios em relação ao solo; 
b) A distância de 0,50m medida na horizontal dos anúncios em relação ao bordo exterior do lancil do 

passeio; 
c) A distância de 0,50m medida na horizontal do plano exterior dos anúncios em relação à faixa de rodagem 

se delimitada por pintura, berma e/ou valeta caso não exista passeio. 
 
 

Artigo 103º 
Estrutura, Termo de Responsabilidade e Seguro 

 
1. As estruturas ou suportes dos anúncios luminosos, iluminados, electrónicos ou semelhantes instalados em 
edifícios e em espaços afectos ao domínio público devem ser da cor mais adequada ao ambiente e estética do 
local. 
 
2. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respectivo alvará de licença fica condicionado à entrega 
de cópia do contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os 
danos resultantes da instalação e manutenção dos dispositivos publicitários. 

 
 

Secção III 
Publicidade Instalada em Edifícios 

 
Artigo 104º 

Noção 
 

Para efeitos do presente Regulamento, a publicidade a instalar em edifícios, deve obedecer a regras 
específicas de acordo com o seu local de inserção, considerando-se as seguintes classes: 
 
a) Publicidade instalada em fachadas; 
b) Publicidade instalada em empenas ou alçados laterais cegos; 
c) Publicidade instalada em pisos térreos. 

 
 

Artigo 105º 
Princípios Reguladores 

 
A instalação de publicidade em edifícios só poderá ocorrer quando se integrar harmoniosamente na 
arquitectura do imóvel, e constituir um elemento valorizador do edifício e da paisagem envolvente, 
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considerando-se como aspectos essenciais a ter em atenção, para este efeito, a composição, a escala, a forma e 
as cores da mensagem. 

 
 

Artigo 106º 
Proibições 

 
É interdita a instalação de publicidade em telhados, coberturas ou terraços. 

 
 

Subsecção I 
Publicidade Instalada em Fachadas 

 
Artigo 107º 

Noção 
 

Entende-se por publicidade instalada em fachadas, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se situa 
acima do piso térreo. 

 
 

Artigo 108º 
Condições de Instalação 

 
1. Só é permitida a instalação de publicidade em fachadas, a entidades localizadas no edifício e no piso ou 
pisos respectivos. 
 
2. Devem ser utilizados preferencialmente, suportes publicitários constituídos por letras ou símbolos soltos 
ou recortados, aplicados directamente aos paramentos. 
 
3. A colocação de dispositivos publicitários em fachadas, só poderá conter o nome/logotipo da entidade e a 
indicação da actividade principal. 

 
 

Subsecção II 
Publicidade Instalada em Empenas ou Alçados Laterais Cegos 

 
Artigo 109º 

Noção 
 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 
 
a) Empena - parede lateral de um edifício, sem vãos, que confina com propriedade privada; 
b) Alçado Lateral Cego - alçado lateral de um edifício que confina com o espaço público ou propriedade 

municipal, sem vãos. 
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Artigo 110º 
Condições de Instalação 

 
1. A instalação de publicidade em empenas ou alçados laterais cegos, deve obedecer cumulativamente, às 
seguintes condições: 
 
a) Os dispositivos, formas ou suportes, coincidam ou se justaponham, total ou parcialmente, aos contornos 

das paredes exteriores dos edifícios; 
b) O motivo publicitário a instalar seja constituído por uma única composição, não sendo por isso admitida, 

mais do que uma licença por local ou empena; 
c) As mensagens publicitárias e os suportes respectivos não excederem os limites físicos das empenas que 

lhes servem de suporte; 
d) Seja autorizada a sua colocação pelo proprietário confinante, no caso de empenas. 
 
2. A instalação de telas e lonas publicitárias, em prédios com obras em curso, serão recuadas em relação ao 
tapume de protecção e só poderão permanecer no local enquanto decorrerem os trabalhos que, se  
interrompidos por período superior a 30 dias, deverão ser removidas. 
 
3. Na pintura de mensagens publicitárias em empenas ou alçados laterais cegos, só serão autorizados os 
pedidos, em que a inscrição publicitária, pela sua criatividade e originalidade, possa ser considerada como 
um benefício para o edifício e para o Concelho. 
 
4. Poderá ser exigida uma caução, de montante equivalente ao valor necessário para repor a situação original. 

 
 

Subsecção III 
Publicidade Instalada em Pisos Térreos e em Obras de Construção 

 
Artigo 111º 

Noção 
 

Entende-se por publicidade instalada em pisos térreos, para efeitos do presente Regulamento, a que se refere 
aos dispositivos publicitários instalados ao nível da entrada dos edifícios, nos locais das obras e nas montras 
dos estabelecimentos comerciais, nomeadamente os seguintes: 
 
a) Chapa – suporte aplicado em paramento liso, usualmente utilizado para assinalar escritórios ou  outras 

actividades similares; 
b) Pala – elemento rígido, com predomínio da dimensão horizontal, fixo aos paramentos das fachadas e 

funcionando como suporte para afixação/inscrição de mensagens publicitárias; 
c) Letreiro – dispositivo publicitário constituído por placa, por letras ou símbolos recortados, fixos aos 

paramentos das fachadas; 
d) Tabuleta/Dispositivo Biface – suporte instalado perpendicularmente às fachadas dos edifícios, com 

mensagem publicitária em ambas as faces. 
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Artigo 112º 
Condições de Instalação e Dimensões de Chapas 

 
1. Em cada edifício, as chapas devem ser todas do mesmo tamanho, cor e material e estar alinhadas, deixando 
entre si distâncias regulares. 
 
2. Só será autorizada a instalação de uma chapa por cada fracção autónoma. 
 
3. Não podem ser colocadas acima do nível do tecto do piso térreo. 
 
4. A maior dimensão não exceder os 0,60m e a máxima saliência de 0,03m. 

 
 

Artigo 113º 
Condições de Instalação de Palas 

 
Não podem sobrepor cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos 
e outros elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 

 
 

Artigo 114º 
Dimensões e Distâncias a Observar nas Palas 

 
1. As palas não podem exceder o limite lateral dos estabelecimentos, nem um balanço de 0,50m em relação à 
fachada. 
 
2. A instalação deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior a 2,50m e nunca acima do nível do 
tecto do estabelecimento a que pertençam. 

 
 

Artigo 115º 
Condições de Instalação de Letreiros 

 
Os letreiros devem ser, preferencialmente, em letras ou símbolos, soltos ou recortados e não podem sobrepor 
cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos 
com interesse arquitectónico ou decorativo. 

 
 

Artigo 116º 
Dimensões e Distância, a Observar nos Letreiros 

 
1. Os letreiros não podem exceder o limite lateral dos estabelecimentos, nem um balanço de 0,10m em relação 
à fachada. 
 
2. A instalação deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior a 2,10m e nunca acima do nível do 
tecto do estabelecimento a que pertençam.  
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Artigo 117º 
Condições de Instalação de Tabuletas/Dispositivos Biface 

 
1. Só será autorizada a instalação de uma tabuleta ou dispositivo biface por cada fracção autónoma a qual não 
poderá ser colocada acima do piso térreo. 
 
2. Em cada edifício, deverá procurar-se que as tabuletas ou dispositivos biface tenham todos o mesmo 
tamanho e que a sua instalação defina um alinhamento, deixando entre si distâncias regulares. 

 
 

Artigo 118º 
Dimensões a Observar nas Tabuletas/Dispositivos Biface 

 
1. A dimensão máxima das tabuletas ou dispositivos biface não pode exceder 0,70m nem o seu afastamento 
ao plano marginal dos edifícios exceder  50%  daquela. 
 
2. A espessura das tabuletas ou dos dispositivos biface não deve exceder 0,20m,  quando emitam luz própria,  
e 0,03m quando não emitam. 

 
 

Artigo 119º 
Distâncias a Observar nas Tabuletas/Dispositivos Biface 

 
1. O limite inferior das tabuletas ou dispositivos biface não pode distar menos de 2,20m do solo. 
 
2. Quando os passeios tiverem largura inferior a 2m, a distância entre o bordo exterior do elemento e o limite 
do passeio não poderá ser inferior a 0,50m, podendo ser fixada uma distância superior sempre que o tráfego 
automóvel ou a existência ou previsão de instalação de equipamento urbano o justifiquem. 
 
3. Não podem ser instaladas tabuletas ou dispositivos biface, a menos de 3m de dispositivos similares. 
 
4. Exceptuam-se do disposto no número anterior em que outras distâncias poderão ser consideradas, os casos 
em que se trate da instalação de tabuletas ou dispositivos biface, em galerias ou centros comerciais, em que 
tenha sido entregue um projecto tipo, com a respectiva autorização do condomínio, prevendo a utilização de 
modelos de equipamento com as mesmas características, em toda a fachada do edifício. 

 
 

CAPÍTULO VII 
Penalidades 

 
Artigo 120º 
Remoção 

 
1. Em caso de caducidade, de revogação ou cancelamento, deve o respectivo titular proceder à remoção do 
mobiliário urbano e suportes publicitários instalados ou à eliminação da mensagem publicitária, no prazo de 
10 dias, após o termo do prazo de validade, depois de notificado para o efeito pela Câmara Municipal. 
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2. Quando o titular da licença não cumpra o estipulado no número anterior a Câmara Municipal procederá a 
expensas daquele, à remoção dos meios ou suportes utilizados, sem prejuízo da aplicação de quaisquer 
normas de carácter sancionatório a que haja lugar. 
 
3. Em caso de utilização abusiva do espaço público, ou privado, sem licença ou fora dos condicionalismos 
autorizados, a Câmara Municipal poderá proceder a expensas do infractor à remoção do mobiliário urbano e 
dos suportes publicitários bem como à eliminação das mensagens publicitárias, sem prévia notificação do 
titular. 
 
4. A Câmara Municipal de Odivelas não se responsabilizará por eventuais danos resultantes das remoções 
previstas nos números anteriores. 

 
 

Artigo 121º 
Contra-Ordenações 

 
Constituem contra-ordenações: 
 
a) A ocupação do espaço público com mobiliário urbano, designadamente com quiosques, esplanadas, 

palas, toldos, alpendres, floreiras, e ainda com outros objectos que, não possuindo natureza de mobiliário 
urbano, se encontrem instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando um 
serviço ou apoiando uma actividade titulada por correspondente alvará de licença de ocupação do espaço 
público, sem que para tal se encontrem habilitados; 

b) A instalação de suportes publicitários e a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, efectuadas 
sem licença; 

c) As falsas declarações, como interposta pessoa, visando a obtenção da licença, bem como sobre as 
disposições legais ou regulamentares aplicáveis ao respectivo projecto; 

d) A transmissão da licença a outrém não autorizada, bem como a cedência de utilização do espaço 
licenciado, ainda que temporariamente; 

e) A adulteração dos elementos, tal como aprovados ou alterações da demarcação efectuada; 
f) A violação do dever de segurança e vigilância previsto no artigo 32º; 
g) A violação do dever de higiene e de apresentação previsto no artigo 34º; 
h) O incumprimento pelo responsável pela ocupação abusiva da determinação de proceder à remoção 

voluntária dos elementos de mobiliário urbano instalados, bem como de outros objectos instalados no 
espaço público; 

i) A instalação de suportes publicitários, bem como a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias que 
não respeitem os critérios a que se referem os artigos 38º a 45º, bem como as condições do respectivo 
licenciamento; 

j) A instalação de mobiliário urbano, ou de outros objectos que, não possuindo natureza de mobiliário 
urbano, se encontrem instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando um 
serviço ou apoiando uma actividade, que não respeitem os critérios a que se referem os artigos 38º a 45º, 
bem como as condições do respectivo licenciamento; 

k) A não remoção do mobiliário urbano e dos suportes publicitários dentro do prazo de remoção voluntária 
previsto neste regulamento; 

l) Montagem de mobiliário urbano e suportes publicitários no espaço público por empresas prestadoras 
deste serviço, sem que tenha sido emitido o respectivo alvará de licença. 
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2. A tentativa e a negligência são puníveis. 
 
 

Artigo 122º 
Coimas 

 
1. As contra-ordenações previstas no artigo anterior são puníveis com coimas graduadas: 
 
a) De 1 a 5 vezes o Salário Mínimo Nacional, no caso das alíneas a), b), c), d) e l); 
b) De metade a 3 vezes o Salário Mínimo Nacional, no caso das alíneas e), h), i) e j); 
c) Da décima parte a 1.5 vezes o Salário Mínimo Nacional, nos casos das alíneas f), g) e k). 
 
2. Quando o infractor for pessoa colectiva, os limites mínimo e máximo das coimas são elevados para o 
dobro. 

 
 

Artigo 123º 
Fiscalizações 

 
1. Compete à Fiscalização Municipal a verificação do cumprimento do presente Regulamento, do 
cumprimento por parte do titular da licença das obrigações e condições de licenciamento a que esteja 
vinculado, bem como a investigação e participação de qualquer evento ou circunstância susceptível de 
implicar responsabilidade por contra-ordenação. 
 
2. As autoridades policiais podem accionar as medidas cautelares legalmente instituídas para impedir o 
desaparecimento, destruição e/ou ocultação de provas. 

 
 

Artigo 124º 
Aplicação das Coimas 

 
Compete ao Presidente da Câmara, a aplicação das coimas previstas no artigo 122º. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

 
Artigo 125º 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 
 

Os planos municipais de ordenamento do território a vigorar na área do Município de Odivelas poderão 
estabelecer disposições específicas sobre a ocupação de espaço público com equipamento urbano, mobiliário 
urbano ou suportes publicitários, em complemento das disposições do presente Regulamento. 
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Artigo 126º 

Norma Revogatória 
 

São revogadas todas as disposições regulamentares que versem sobre a matéria objecto do presente  
Regulamento. 

 
 

Artigo 127º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação em Boletim Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 


